
 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 

 INFORME-RESUM DEL CURS 

Un curs més, toca fer balanç de totes les actuacions que s’han dut a terme al nostre centre, 
reflectint tots els processos i les conclusions que n’hem extret,  en aquest informe avaluatiu 
que és la Memòria Anual de Centre. 

La MAC és un dels documents claus dins l’organització i la gestió de centres : “Els centres que 
conformen el Servei d’Educació de Catalunya o que imparteixen ensenyaments post-obligatoris 
sostinguts amb fons públics recullen en la memòria anual l’avaluació de l’assoliment dels 
objectius que s’han previst en la programació general anual, d’acord amb els criteris, els 
indicadors i els procediments d’avaluació definits en el projecte educatiu de centre i, en el cas 
dels centres públics, concretats en el projecte de direcció. El consell escolar supervisa i avalua el 
desenvolupament de la programació anual, en l’àmbit docent  en l’àmbit administratiu, i dels 
resultats que se n’obtenen, que seran recollits a la memòria anual.” 

La memòria de cada curs s’elabora des de direcció i  contempla  les diferents actuacions que es 
duen a terme a cada departament i que es recullen en aquest document. És doncs, un informe 
avaluatiu d’un any acadèmic, que resumeix les activitats principals del centre amb la finalitat 
d’obtenir una avaluació real de totes les activitats que s’han dut a terme. La MAC avalua el 
procés d’aprenentatge dels alumnes, els processos d’ensenyament i el diagnòstic de les 
competències bàsiques que serveixen d’orientació al centre. Aquest anàlisi permet iniciar un 
procés de millora en el qual tothom ha d’estar implicat, per tant és essencial que hi hagi 
coordinació entre els diferents equips docents i que, de manera consensuada, es posin en 
marxa les  actuacions pertinents. Tota la comunitat educativa té veu en aquest document, 
perquè és obert, objectiu i realista. Cal tenir ben present que la finalitat principal de la memòria 
anual és l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos a la PGA i establir plans d’actuació 
per millorar aquells que no s’hagin assolit o que s’hagin assolit a mitges. Aquests objectius s’han 
elaborat segons els criteris, indicadors i procediments definits en el PEC i  s’han concretat en el 
Projecte de direcció (2020-2024). Després de recollir totes les memòries dels diferents 
departaments i projectes d’innovació, el document final es presentarà al primer Consell Escolar 
del curs 2022-23, per a la seva aprovació. 

En aquesta memòria es recull tota la informació que té a veure amb les diferents actuacions del 
centre: des de resultats acadèmics, passant per projectes que ja s’han implantat o que es 
valoren fer de cara al futur, els canvis organitzatius que ha suposat el treballar mantenint com a 



 

 

prioritat minimitzar el contagi en temps de pandèmia i els diferents recursos i estratègies 
emprades per seguir els protocols marcats pel Departament d’Educació en cas de detecció de 
positius. Ens hem trobat moments complicats: alumnes confinats, grups pendents de cribat, 
professorat també confinat, ja sigui per haver patit la Covid, o bé per haver estat en contacte 
directe amb algun positiu. Al llarg de tot el curs hem tingut diferents casuístiques relacionades 
amb el coronavirus que s’han mirat de solucionar  de la millor manera possible. Cal dir, que la 
bona coordinació amb el Departament de Salut, la ràpida detecció de casos, així com la 
immediatesa de les PCR han fet que els centres educatius esdevinguessin espais segurs i que els 
contagis vinguessin de fora.  Sortosament, hem pogut acabar sense mascaretes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El curs 2021-22,  els grups autoritzats han estat: 

1 ESO – 3 grups  

2n ESO – 5 grups 

3r ESO – 4 grups (4  + 1) 

4t ESO-  4 grups (4  + 1) 

1r BAT – 2 grups 

2n BAT – 2 grups 

CFGM – 4 especialitats: 

Instal·lacions elèctriques i automàtiques (1r i 2n) 

Mecanització (1r i 2n) 

Instal·lacions de telecomunicació (1r i 2n) 

 Manteniment electromecànic (1r i 2n) 

CFGS – 3 especialitats:  

Automatització i robòtica industrial(1r i 2n) 

Programació de la producció en fabricació mecànica (1r i 2n) 

Mecatrònica industrial (1r i 2n) 

IFE – Auxiliar en vendes i atenció al públic (1r) 

PFI – Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas  

          Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics 

Plantila i personal de reforç: 

ESO i BAT – 51,5 + 1 PAE 

CF- 26 

Reforç ESO – 3 ( per 3 grups que en principi estan sobre ràtio) 

PFI – 3,33 



 

 

IFE – 6 i 2 PAE 

Professors/es nous: 

Biologia- Montserrat Plans (destinació definitiva): 

Llengua castellana- Manel Martínez (destinació definitiva): 

Física i Química- M. Jesús Blasco (destinació definitiva): 

Orientadora SIEI- Alba Closa 

 

Enguany s’ha tornat a l’hora de pati habitual, que era d’11:30 a 12:00,però en espais diferents. 
Això originava força conflictes perquè la pista petita sempre estava ocupada pel mateix nivell. 
Finalment es va optar per anar rotant els espais cada dia per un nivell i es reduir la conflictivitat 
de manera considerable. 

A BAT i CF no ha calgut organitzar cap espai per a l’esbarjo perquè surten del centre. 

Accessos: 1r i 2n ESO - porta principal 

                 3r i 4t per la porta de dalt que dona al pati de motos 

                 BAT i CF  pel carrer Maspujols 

Aquest curs s’ha prioritzat la puntualitat a l’hora d’accedir al centre a primera hora. L'alumnat 
no s’ha quedat pel pati o el vestíbul, sinó que des del primer dia han anat directament al seu 
lloc a l'aula, sense entretenir-se. 

Les aules i grups d’ESO i BAT s'han distribuït de la següent manera: 

 

ESO 

1r i 2n - aules 6 a 14 

3r - aules 20 a 24 

4t - aules 1 a 4  

1 BAT A - aula 15 

1 BAT B - aula 16 



 

 

2 BAT A - aula 17 

2 BAT B - aula 18 

CFGM i CFGS - L’alumnat de CF ocupa les aules dels tallers corresponents i el GS que 
s’imparteixen a la tarda i vespre, també han accedit a les aules de l’edifici principal. En tot 
moment s’ha seguit el protocol pel que fa a neteja i ventilació dels espais. Els i les alumnes de 
l’IFE tenen el seu barracot i els de l’IFE tenen una aula d’ús exclusiu. 

Tot i un inici de curs complicat a nivell de contagis i de confinaments, poc a poc s’ha anat 
tornant a la normalitat. Hi ha hagut professors/es que han treballat amb d’altres plataformes, 
com ara el Blinklearning. Cal dir que els/les tutors/es han estat en tot moment en contacte amb 
el seu El Classroom s’ha convertit en una eina essencial per preparar tasques, fer seguiment... 

 

 

GESTIÓ DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

En el marc de la Llei d Éducació, el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d ́autonomia dels centres 
educatius determina que les normes d'organització i funcionament del centre han de ser 
coherents amb el fet que l ́aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements 
fonamentals del sistema educatiu. Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen 
dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i bona 
conducta.  Per gestionar el bon funcionament del centre en aquest apartat comptem amb un 
servei de Mediació, la Comissió de Convivència  ( que es reuneix quan s’han de prendre 
mesures correctores i decideix, si escau, quina sanció s’aplica) i el programa d’innovació 
#aquiproubullying (de prevenció de l’assetjament). 

Al llarg del curs, la comissió s’ha reunit 15 vegades ( 1r trimestre – 4 reunions, 2n trimestre- 6 
reunions, 3r trimestre-15 reunions). En gairebé tots els casos, tant els implicats com les 
famílies, han acceptat la sanció . També hi ha hagut algun cas en què no s’ha arribat a 
sancionar, sinó que s’ha donat l’oportunitat de millorar i de valorar aquest esforç si realment 
s’ha produït).  Quan hi ha hagut un conflicte entre alumnes, s’ha proposat el servei de 
mediació. La coordinadora, a través de la memòria d’aquet programa, ens ha fet el resum anual 
: S’han fet dues mediacions i s’ha resolt el conflicte que les va originar. La darrera novetat 
d’aquest curs, pel que fa a la millora de la convivència al centre, és la posada en marxa del 
projecte #aquiproubullying, que ja s’havia d’haver iniciat fa dos cursos, però va quedar en 
pausa pel Covid-19. De moment s’ha acabat de definir el programa en sí, s’ha completat tot 
l’organigrama que comprèn i s’ha fet arribar la memòria corresponent al Departament 
d’Ensenyament, que en farà la valoració i, si tot està correcte, donarà llum verda a l’inici del 
projecte de cara al curs 2022-23.  



 

 

 

AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS ANUALS 

Es considera objectius prioritaris del SEC assolir en tots els centres la millora dels resultats 
educatius i de la cohesió social i la reducció de l’abandonament escolar prematur. L’objectiu 
principal del PEE de Reus és contribuir a millorar les condicions d’escolarització i a incrementar 
l’èxit acadèmic de l’alumnat. Els objectius segons els documents de gestió i organització del 
centre han de ser coherents amb els descrits en el document “Ofensiva del país a favor de l’èxit 
escolar. Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018”.  

 

Definició dels objectius per àmbits 
 

Àmbit pedagògic i didàctic 

 

1. Millorar els resultats educatius 
a. Millorar l’índex d’alumnes amb nivell alt de la comprensió lectora de la 

competència lingüística en llengua catalana i llengua castellana en un 5 %. 
b. Millorar l’índex d’alumnes amb nivell alt de l’expressió escrita de la competència 

lingüística en llengua castellana en un 5 %. 
c. Aconseguir un percentatge d’alumnes que, en finalitzar l’ensenyament obligatori, 

assoleixin el nivell B1 del Marc europeu de referència per a les llengües superior al 
50% en la primera llengua estrangera. 

d. Millorar un 4% el rendiment acadèmic a l’ESO i el batxillerat. 
e. Millorar un 10% la graduació als estudis professionals. 

 
 

 
2. Millorar la cohesió social  

a. Reduir un 10% l’alumnat a l’ESO i al batxillerat amb baix rendiment acadèmic. 
b. Disminuir l’índex d’absències de l’alumnat de CF en un 10 %. 
c. Promoure la convivència, mediació  i prevenció d’assetjaments #aquiproubullying 

3. Reducció de l’abandonament escolar 
a. Mantenir l’índex d’alumnes que abandonen l’ESO per sota de l’1 %. 
b. Disminuir un 15% l’índex d’alumnes que abandonen els estudis professionals. 

4. Promoure la qualitat pedagògica lligada a projectes d’innovació educativa. 
a. Fomentar la participació en projectes d’innovació educativa. Consolidar l’equip de 

treball de la mobilitat. Implementar el Pla d’Educació per a la Sostenibilitat (PES) 
b. Aplicar metodologies innovadores que facilitin l’èxit educatiu, la capacitat 

d’aprendre, l’adquisició de capacitats emprenedores, la inclusió i la promoció del 
centre. 



 

 

 
Àmbit organitzatiu 
 
 

5. Millorar l’organització, coordinació, participació, informació i comunicació. 
a. Fomentar el treball en xarxa amb les escoles adscrites incloent l’àmbit 

competencial, la formació i la innovació. 
b. Desenvolupar l’actualització i aplicació del PEC i les NOFC, en especial en l’àmbit 

de l’aplicació de noves metodologies i la coordinació de les escoles adscrites. 
c. Fomentar la participació dels alumnes, les famílies i l’administració educativa i la 

comunitat a la que es relaciona el centre. Pla d’enquestes. 
d. Promoure el lideratge compartit. 
e. Organitzar esdeveniments i activitats per promoure la cultura emprenedora, 

propiciar el contacte d’alumnat i professorat amb empreses o entitats de suport a 
l’emprenedoria, l’ocupació, la innovació i la creació d’empreses. Impulsar la 
Comissió d’Emprenedoria. 

f. Disposar d’una plantilla amb prou docents amb destinació definitiva o d’adscripció 
contínua en diverses àrees. 

 
Àmbit de gestió 
 
 

6. Millorar el servei i la imatge del centre. 
a. Potenciar el pla de comunicació. 
b. Disposar dels espais de qualitat necessaris per el desenvolupament dels serveis de 

centre i de  tots els estudis i matèries. 
c. Promocionar els estudis de batxillerat i CF. 
d. Implementar el Servei d’Inserció i Orientació Laboral. 
e. Participar en projectes amb les administracions i les empreses. 
f. Consolidar la xarxa de cablejat i el WIFI del centre, els programaris lliures i amb 

llicències legals i els serveis virtuals d’aprenentatge. 
 

Actuacions a dur a terme 
 

A. Formulació d’estratègies: línies d’actuació prioritàries i processos clau d’èxit. 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC OE1: Millorar els resultats educatius 

OBJECTIUS ESTRATÈGIES PROCESSOS CLAU 



 

 

Millorar l’índex d’alumnes amb 
nivell alt de la comprensió 
lectora de la competència 
lingüística en llengua catalana i 
llengua castellana en un 5 % 

Tractament integrat de les 
llengües. Reforç del procés de 
generalització en l’obtenció 
d’informació, interpretació i 
valoració del contingut de textos 
escrits. 

Programar activitats de lectura, 
individuals i en grup, adreçades a 
fer que l’alumnat arribi al 
raonament abstracte sense 
dificultats. 

Formular preguntes a les activitats 
per tal que requereixin 
interpretació i reflexió. 

Millorar l’índex d’alumnes amb 
nivell alt de l’expressió escrita 
de la competència lingüística en 
llengua castellana en un 5 % 

Treball de la tipologia textual des 
de diferents àrees. 

Facilitar la presa de consciència 
d’aplicar processos d’expressió 
escrita en activitats de totes les 
matèries. 

Treballar la planificació prèvia  i la 
revisió i correcció sistemàtica dels 
escrits. 

Incorporar la qualificació de la 
prova de 4t en l’avaluació de la 
matèria. 

Interpretació dels trets lèxics i 
morfosintàctics en la comprensió 
del text 

Consolidar les estructures textuals 
bàsiques i el lèxic estàndard. 

Abordar estructures complexes i la 
interpretació del significat de 
paraules noves fent servir el 
context i els trets morfosintàctics 
complexos. 

Aconseguir un percentatge 
d’alumnes que, un cop 
finalitzada l ESO, assoleixen el 
nivell B1 del Marc europeu de 
referència per a les llengües 
superior al 20 % en la primera 
llengua estrangera 

Desplegament del projecte 
lingüístic plurilingüe 

Incrementar les experiències 
comunicatives en diverses llengües. 

Incorporar l’entorn educatiu per 
enriquir el plurilingüisme. 

Promoure les certificacions de 
nivell. 

 

Id. Promoció de l’organització 
escolar, actuacions i projectes 

Participar en iniciatives d’àmbit 
internacional. 

Coordinar amb institucions, xarxes i 
entitats programes i projectes 
específics. 



 

 

Millorar un 4 % el rendiment 
acadèmic a l’ESO. 

Coherència entre les avaluacions 
internes i les externes. 

Revisió i incorporació 
d’estratègies, metodologies i 
recursos. 

Analitzar el rendiment acadèmic 
per nivells i matèries segons els 
indicadors SEC. 

Analitzar i valorar els resultats 
d’avaluacions externes amb les 
avaluacions internes per part dels 
departaments i les coordinacions. 

Seguiment dels equips docents de 
les metodologies per facilitar 
l’assoliment de competències 
bàsiques. 

Millorar un 10 % la graduació  

als CF 

Cerca i orientació de l’alumnat 
apte pels CF 

Millorar l’acollida de l’alumnat. 

Actualitzar els objectius en tots els 
àmbits per tal d’augmentar els 
resultats de promoció i graduació 
dels CF fins a les mitjanes de 
Catalunya. 

 Promoció de la incorporació 
d’estratègies, metodologies i 
recursos per a l’aprenentatge de 
les competències professionals i 
les capacitats clau. 

Incorporar metodologies 
d’aprenentatge centrades en 
l’alumnat i que potenciïn 
l’adquisició de les competències 
professionals i les capacitats clau. 

 Adaptar currículums a la diversitat 
des dels departaments. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC OE2: Millorar la cohesió social 

Disminuir l’índex d’absències de 
l’alumnat de CF en un 10 % 

Impuls de la planificació de 
l’acció tutorial als ensenyaments 
professionals 

Incorporació d’1 hora de tutoria a 
cada curs. 

Actualització del Pla d’acció tutorial 
d’FP 

 

 

Orientació coordinada amb 
educadors socials 

Coordinar l’acció tutorial amb EAP i 
ES 

Reduir un 10% l’alumnat a l’ESO 
i al batxillerat amb baix 
rendiment acadèmic.  

Promoció de la incorporació 
d’estratègies, metodologies i 
recursos per a l’aprenentatge de 
les competències professionals i 
les capacitats clau. 

Formació en metodologies 
innovadores. 

Impulsar els  EVA. 

Promoure el seguiment per la CAD. 

Actualització dels plans individuals. 

Incrementar la disponibilitat 
d’atenció d’orientació. 

 Millora de la comunicació amb 
les famílies. 

Facilitar l’accés de les famílies al 
registre d’absències. 



 

 

Promoure la convivència, 
mediació i prevenció 
d’assetjaments. 

Fomentar la convivència al 
centre. 

Actualitzar la gestió positiva de 
conflictes a les aules i la mediació 
també amb eines telemàtiques. 

Treball en la comunitat educativa 
en la prevenció d’assetjaments, 
#aquiproubullying (annex 8). 

Congelar inicialment la TEI, Tutoria 
entre Iguals, a primer i segon d’ESO 
amb participació de l’alumnat de 
tercer i quart. 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC OE3: Reduir l’abandonament escolar 

Mantenir l’índex d’alumnes que 
abandonen l’ESO per sota de l’1 
%. 
 

Detecció i seguiment de 
l’alumnat en risc 
d’abandonament 

Aplicar l’acció tutorial pel 
tractament d’alumnes en risc 
d’abandonament 

Orientar per la continuació de 
l’estudi als no graduats 

 Coordinació i compromís amb les 
famílies 

Seguiment específic de les famílies 
amb alumnes en risc 

Establir acord amb les famílies per 
les actuacions d’orientació 

Disminuir un 15% l’índex 
d’alumnes que abandonen els 
estudis professionals. 

Avaluació de l’orientació rebuda 
per l’alumne. 

Revisió i millora de les vies d’accés 
a la informació de l’alumnat. 

Atenció individualitzada de 
l’alumnat des de l’acció tutorial. 

Programació d’entrevistes 
personals regulars amb alumnat i 
famílies. 

Millorar la motivació a l’aula. Incrementar les activitats 
d’aprenentatge actiu. 

Realitzar més visites a empreses. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC OE4: Aplicar metodologies innovadores que facilitin l’èxit 
educatiu, l’adquisició de competències emprenedores, la inclusió i la promoció del 
centre. 

Fomentar la participació en 
projectes d’innovació educativa 

Creació o participació en grups 
de treball entre centres i amb la 
universitat 

Promoure la transferència de 
coneixement participant en grups 
de treball. 

Establir acords amb altres centres  i 
la universitat per desenvolupar 
projectes. 



 

 

Aplicar metodologies 
innovadores que facilitin l’èxit 
educatiu, la inclusió i la 
promoció del centre. 

Promoció de la qualitat 
educativa lligada a projectes 
d’innovació 

Donar suport i difondre les 
pràctiques educatives innovadores 
del professorat. 

Potenciar el paper de les sortides i 
activitats complementàries. 

Fomentar la formació del 
professorat en innovació educativa. 

Impulsar projectes d’emprenedoria 
i assessorament i reconeixement. 

 Implementar el Pla d’Educació 
per a la Sostenibilitat (PES) 

.Hort IFE 

Desenvolupament de fitxes de 
tutoria per treballar el Peak Oil. 

Desenvolupament de fitxes de 
tutoria per treballar el Consum 
responsable. 

Simulació de cooperativa amb 
alumnes de CFGM. 

Simulació de cooperativa amb 
alumnes d’IFE 

OBJECTIU ESTRATÈGIC OE5: Millorar l’organització, coordinació, participació, informació i 
comunicació 

Fomentar el treball en xarxa 
amb les escoles adscrites 
incloent l’àmbit competencial, la 
formació i la innovació. 

 

 

Coordinació amb l’ensenyament 
primari 

Facilitar el contacte entre els tutors 
i els equips docents del centre i les 
escoles. 

Impulsar el retorn d’informació a 
les escoles del rendiment acadèmic 
dels alumnes. 

Desenvolupar l’actualització i 
aplicació del PEC i les NOFC, en 
especial en l’àmbit de l’aplicació 
de noves metodologies i la 
coordinació amb escoles 
adscrites. 

Impuls de la incorporació dels 
continguts del PEC i les NOFC en 
els diferents òrgans del centre 

Supervisar l’aplicació del PEC i les 
NOFC per part del consell de 
direcció. 

Incorporar en els plans d’actuació 
de les coordinacions el PEC. 

Actualització de les coordinacions i 
les tutories tècniques. 



 

 

Fomentar la comunicació i la 
participació dels alumnes, les 
famílies i l’administració 
educativa i la comunitat a la que 
es relaciona el centre. Pla 
d’enquestes. 

Participació i compromís dels 
grups d’interès 

Facilitar la participació a les 
comissions i grups de treball dels 
representants dels diversos sectors. 

Difondre i formar en el servei de 
mediació. 

Promoure el lideratge compartit Promoció d’assumpció de 
responsabilitat en comissions 
específiques 

Assignar lideratge de comissions 
específiques amb criteris de 
desenvolupament de persones i 
implicació al projecte 

Organitzar esdeveniments i 
activitats per promoure la 
cultura emprenedora i propiciar 
el contacte d’alumnat i 
professorat amb empreses o 
entitats de suport a 
l’emprenedoria, l’ocupació, la 
innovació i la creació 
d’empreses. Impulsar la 
Comissió d’Emprenedoria. 

Networking amb empreses i 
centres de suport a 
l’emprenedoria, la innovació i la 
creació d’empreses. 

Apostar per un model d’empresa 
i activitats socialment 
responsables (respecte a les 
persones i el medi ambient). 

Expansió transversal de la difusió 
de a cultura emprenedora i 
d’Innovació 

Desenvolupar les Jornades 
d’ocupació i emprenedoria : 
ponències, tallers i càpsules 
formatives. 

Organitzar i participar a l’FP 
Challenge, una trobada d’innovació 
i emprenedoria amb altres instituts 
del Camp de Tarragona. 

Desenvolupar el projecte 
interdisciplinar de l’Aparadim 
(prototip avançat) 

Impulsar la Comissió 
d’emprenedoria, innovació i 
orientació (CEIO), formada pel Cap 
d’estudis, quatre docents de 
diferents famílies professionals i un 
docent de FOL. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC OE6: Millorar el servei i la imatge del centre 

Potenciar el pla de comunicació.  Integració de les diferents 
actuacions de comunicació. 

Identificar les actuacions de 
comunicació realitzades 

Detectar l’eficàcia de les actuacions 
de comunicació 



 

 

Disposar dels espais de qualitat 
necessaris per el 
desenvolupament de tots els 
estudis i matèries. 

Anàlisis de les necessitats de 
millora dels espais al centre. 

Promoure la sostenibilitat. 

Millores i manteniment dels 
edificis. 

Registre i ordenació dels recursos 
de la biblioteca. 

Substituir els actuals aularis 
modulars antics. 

Millorar el manteniment del centre 
i la seva neteja. 

Impulsar l’equip de millora en 
sostenibilitat. 

Continuar la millora de la 
impermeabilització en tallers i 
altres punts. 

Continuar la millora de la 
megafonia i l’alarma. 

Promocionar els estudis de 
batxillerat i CF. 

Revisió dels procediments de 
promoció dels estudis 
aprofundint en els diferents 
perfils. 

Implementar noves propostes per 
la promoció del batxillerat segons 
les modalitats 

Elaborar el projecte de Batxibac. 

Impulsar el pla de captació per 
detectar i motivar l’alumnat 

Realitzar activitats amb alumnat de 
3r i 4t ESO per promoure el 
contacte i la coneixença dels CF 

Potenciar la presència a fires 
d’estudiants 

Potenciar el Servei d’Inserció i 
Orientació Laboral 

Impuls del servei per gestionar 
l’accés a llocs de treball 

Facilitar la vinculació dels estudis 
professionals amb l’empleabilitat a 
les empreses 

Disposar d’una borsa de treball 
operativa 

Participar en projectes amb les 
administracions i les empreses 

Implicació en les iniciatives 
d’administracions i empreses 

Facilitar contactes en l’àmbit de 
l’emprenedoria 

Participar en trobades d’alumnat i 
professorat en aquest  àmbit 



 

 

Consolidar la xarxa del cablejat, 
el WIFI del centre, els 
programaris lliure i amb 
llicències legals i els serveis 
virtuals d’aprenentatge. 

Seguiment del TAC i coordinació 
amb suport extern. 

Operativitat general i contínua 
dels espais educatius a distància. 

Posar en servei la nova xarxa de 
cablejat i WIFI. 

Pla d’actuació per estendre l’ús de 
programari lliure i llicències legals. 

Generalització de l’ús de les eines 
del G Suite corporatiu 
iesdimreus.cat 

Ús prioritari dels EVA per garantir 
continuïtat dels espais educatius. 

Vetlar  per la disponibilitat d’equips 
per a l’acció educativa a distància 
de tot l’alumnat. 

 

 

B. Rúbrica del seguiment del desenvolupament i avaluació dels resultats de la programació. 
 

Valoracions 
segons 
objectius 
estratègics 

   100%    

Nivell rúbrica 1 2 3 4 2020 
2021 

2021 
2022 

Dif 
% 

OE1. Millorar els resultats educatius  35%    
Millorar l’índex 
d’alumnes d’ESO 
que es graduen 

0%  ≤ 0,3% 0,3%  ≤ 0,6% 0,6% ≤ 0,9 0,9% ≤ 1,25 % 89,4 81,2 -8,05 

Millorar el % 
d’alumnes que 
superen la 
competència 
matemàtica i en 
ciències 

0% ≤ 1% 1% ≤ 2% 2% ≤ 3,5% 3,5% ≤ 5% 73,1 
91,7 

70,1 
77,9 

-4,1 
-15 

Millorar el % 
d’alumnes que 
superen la 
comprensió 
lectora de la 
competència 
lingüística en 
llengua catalana i 
llengua castellana 

0% ≤ 1% 1% ≤ 2% 2% ≤ 3,5% 3,5% ≤ 5% 86,1 
84,6 

92,6 
84,4 

7,5 
0,23 

Millorar l’índex 
d’alumnes amb 
alt rendiment en 

0% ≤ 1% 1% ≤ 2% 2% ≤ 3% 3% ≤ 4% 7,4 
13,9 

13,4 
21,1 

81,1 
51,7 



 

 

competència 
matemàtica i en 
ciències 

Aconseguir un 
percentatge 
d’alumnes que, 
en finalitzar 
l’ensenyament 
obligatori, 
assoleixen el 
nivell B1 del Marc 
europeu de 
referència per a 
les llengües en la 
primera llengua 
estrangera 

0% ≤ 1,9% 1,9% ≤ 3,8% 3,8% ≤ 
5,6% 

5,6% ≤ 7,5%    

Millorar el 
rendiment 
acadèmic a l’ESO i 
al batxillerat 

0% ≤ 1% 1% ≤ 2% 2% ≤ 3% 3% ≤ 4% ESO 
95,9 
BAT 
93,7 

ESO 
84,4 
BAT 
89,5 

ESO 
11,9 
BAT 
-4,2 

Millorar la 
graduació als CF 

0% ≤ 1% 1% ≤ 2% 2% ≤ 3,5% 3,5% ≤ 5% 53,3 44 -17,4 

OO2. Millorar la cohesió social  10%    
Disminuir l’índex 
d’absències dels 
estudis d’ESO i 
batxillerat 

0% ≤ 1% 1% ≤ 2% 2% ≤ 3,5% 3,5% ≤ 5% ESO 
22,1 
BAT 
6,75 
 

ESO 
14,4 
BAT 
4,97 

ESO 
-34,8 
BAT 
-26,3 

Disminuir l’índex 
d’absències de 
l’alumnat de CF 

0% ≤ 1% 1% ≤ 2% 2% ≤ 3,5% 3,5% ≤ 5% 33,1 34,1 3,02 

OO3. Reduir l’abandonament escolar  5%    
Disminuir l’índex 
d’alumnes que 
abandonen l’ESO 

0% ≤ 0,9% 0,9% ≤ 1,9% 1,9% ≤ 
2,8% 

2,8% ≤ 3,75% 0,4 0 0,4 

OO4.Aplicar metodologies innovadores que facilitin 
l’èxit educatiu, l’adquisició de competències 
emprenedores, la inclusió i la promoció del centre 

10%    

Fomentar la 
participació en 
projectes 
d’innovació 
educativa 

No es participa 
en projectes. 
No es fa cap 
formació. 

Es participa en 
algun projecte. 
Es realitza 
alguna 
formació. 

Es participa 
en més 
d’un 
projecte. 
Es realitza 
més d’una 
formació. 

Els projectes o 
la formació 
tenen evident 
impacte en la 
qualitat 
pedagògica. 

   

Aplicar 
metodologies 
innovadores que 
facilitin l’èxit 
educatiu, la 
inclusió i la 
promoció del 

No es participa 
en cap grups 
de treball. 
No es participa 
en cap 
activitats de 
recerca, 
innovació i 

Es participa en 
algun grup de 
treball. 
Es participa en 
alguna activitat 
de recerca, 
innovació i 
experimentació 

Es participa 
en més 
d’un grup 
de treball. 
Es participa 
en més 
d’alguna 
activitat de 

Els grups de 
treball o les 
activitats de 
recerca, 
innovació i 
experimentaci
ó educativa 
tenen evident 

   
 



 

 

centre. experimentació 
educativa. 

educativa . recerca, 
innovació i 
experiment
ació 
educativa . 

impacte en la 
qualitat 
pedagògica. 

OO5. Millorar l’organització, coordinació, 
participació, informació i comunicació 

20%    

Fomentar el 
treball en xarxa 
amb les escoles 
adscrites 

Es realitza la 
coordinació 
amb les escoles 
i el retorn amb 
els tutors 

Es realitza la 
coordinació 
amb les escoles 
i el retorn amb 
els tutors i part 
de l’equip 
docent 

Es realitza 
la 
coordinaci
ó amb les 
escoles i el 
retorn amb 
els tutors i 
la majoria 
de l’equip 
docent 

Es realitza la 
coordinació i 
el retorn amb 
totes les 
escoles 
participant tot 
l’equip docent 

   

Desenvolupar 
l’aplicació del PEC 
i les NOFC 

El consell de 
direcció 
supervisa 
l’aplicació del 
PEC i les NOFC 

El consell de 
direcció 
supervisa 
l’aplicació del 
PEC i les NOFC i 
alguna 
coordinació 
ajusta els seus 
plans 
d’actuació 

El consell 
de direcció 
supervisa 
l’aplicació 
del PEC i 
les NOFC i 
més de 
dues 
coordinaci
ons ajusten 
els seus 
plans 
d’actuació 

El consell de 
direcció 
supervisa 
l’aplicació del 
PEC i les NOFC 
i més de 
quatre 
coordinacions 
ajusten els 
seus plans 
d’actuació 

   

Fomentar la 
comunicació i la 
participació dels 
alumnes, les 
famílies i 
l’administració 
educativa 

En alguna 
comissió 
participa no 
menys de dos 
sectors 

En més d’una 
comissió 
participa no 
menys de dos 
sectors 

En més 
d’una 
comissió 
participa 
no menys 
de dos 
sectors 
regularme
nt 

En més d’una 
comissió 
participa no 
menys de dos 
sectors 
sempre 

   

Promoure el 
lideratge 
compartit 

Algun 
professor 
lidera alguna 
actuació o 
projecte. 

Hi ha més d’un 
projecte liderat 
per professors. 

Algun 
equip de 
professors 
lideren 
alguna 
actuació o 
projecte 

Hi ha més 
d’un projecte 
liderat per 
equips de 
professors 

   

OO6. Millorar el servei i la imatge del 
centre 

 20%    

Implementar el 
pla de 
comunicació 

Algun apartat 
del pla de 
comunicació és 
actiu i s’ha 
realitzat alguna 
acció de 
comunicació. 

Més d’un 
apartat del pla 
de 
comunicació 
són actius i 
s’ha realitzat 
més d’una 
acció de 
comunicació. 

Més de 
tres 
apartats 
del pla de 
comunicaci
ó són 
actius i 
s’han 
realitzat 
més de 
tres 

Els apartats 
del pla de 
comunicació 
actius i les 
accions 
realitzades 
tenen 
impacte 
evident en la 
millora del 
servei i la 

   
 



 

 

accions de 
comunicaci
ó. 

imatge del 
centre. 

Disposar dels 
espais de qualitat 
necessaris per el 
desenvolupament 
de tots els estudis 
i matèries. 

S’ha demanat 
raonadament 
l’eliminació 
dels aularis 
modulars i el 
cobriment 
lleuger de la 
pista esportiva 

S’ha realitzat 
visita dels SSTT 
per l’eliminació 
dels aularis 
modulars i el 
cobriment 
lleuger de la 
pista esportiva 

S’ha rebut 
resposta 
afirmativa 
dels SSTT 
per 
l’eliminació 
dels aularis 
modulars 
i/o el 
cobriment 
lleuger de 
la pista 
esportiva 

Els SSTT han 
programat 
l’eliminació 
dels aularis 
modulars i/o 
el cobriment 
lleuger de la 
pista 
esportiva 

   

Promocionar els 
estudis de 
batxillerat i CF 

S’assoleix un 
25% de vacants 
sol·licitades en 
primera opció. 
 

S’assoleix un 
50% de vacants 
sol·licitades en 
primera opció. 

S’assoleix 
un 75% de 
vacants 
sol·licitade
s en 
primera 
opció. 

S’assoleix més 
d’un 75% de 
vacants 
sol·licitades 
en primera 
opció amb 
evident 
impacte de les 
accions de 
promoció. 

   

Difondre la funció 
dels PFI  entre els 
grups d’interès 

Es visiten fins 
quatre centres 
per difondre 
estudis 

Es visiten més 
de quatre 
centres per 
difondre 
estudis i es fa 
alguna altra 
activitats de 
foment 

Es visiten 
més de sis 
centres de 
la comarca 
per 
difondre 
estudis i es 
fa alguna 
altra 
activitats 
de foment 

Es visiten més 
de sis centres 
de la comarca 
i altres ens 
per difondre 
estudis i es 
fan més de 
dues activitats 
de foment 
amb impacte 
en incorporar 
alumne 
orientat 
correctament 

   

 

 

 

2. ANÀLISI DELS RESULTATS 

Resultats interns  

ESO i BAT 

CURS MATRICULATS PROMOCIONEN REPETEIXEN MARXEN 
1  ESO 95 94 

 
1 - 

2  ESO 132 131 1 - 
3  ESO 125 125 - - 



 

 

4  ESO 117 95 3 - 
1  BAT 67 

 
61 2 7(altres 

estudis) 
2  BAT 58 57 -  
 

 

 

CFGM 

CURS MATRICULATS PROMOCIONEN  REPETEIXEN FINALITZEN 
1 MECANITZACIÓ 28 17 11 --- 
2    MECANITZACIÓ 26 --- 20 06 
1 MAN.ELECTROMEC. 32 17 15 --- 
2 MAN.ELECTROMEC. 17 --- 5 12 
1 INST.ELÈC. I AUTOMÀ. 31 14 17 --- 
2 INST.ELÈC. I AUTOMÀ. 29 --- 22 7 
1 TELECOMUNICACIONS 23 18 5 --- 
2 TELECOMUNICACIONS 21 --- 11 10 
 

 

CFGS 

CURS MATRICULATS PROMOCIONEN  REPETEIXEN FINALITZEN 
1 AUTOMÀTICA I ROBÒTICA 20 10 10 --- 
2 AUTOMÀTICA I ROBÒTICA 16 --- 11 5 
1 PROGR. FAB. MECÀNICA 15 4 11 --- 
2 PROGR. FAB. MECÀNICA 8 --- 3 5 
1 MECATRÒNICA INDUSTRIAL 22 17 5 17 
2 MECATRÒNICA INDUSTRIAL 24 --- 15 9 
 

IFE Auxiliar  en vendes i atenció al públic 

CURS MATRICULATS PROMOCIONEN REPETEIXEN 
1 10 10 0 
2 12 12 0 
3 6 6 0 
4 12 11 1 
 

PFI  

CURS MATRICULATS NO PROMOCIONEN FINALITZEN 
Auxiliar  muntatges  i 
instal·lacions 
elèctriques, d’aigua i gas 

16 
* 

4 
 

11 

Auxiliar  muntatges  i 
manteniment equips 
informàtics 

16 
* 

0 12 



 

 

 

 En total 5 alumnes van abandonar estudis  de PFI ( vegeu apartat de baixes alumnat) 

 

 

Resultats externs 

PROVA D’AVALUACIÓ DE 4T D’ESO 

1. % d ‘ alumnes que superen les competències bàsiques 

Llengua catalana 86,2% 
Llengua castellana 83,4% 
Llengua anglesa 73,4% 
Llengua francesa 100% 
Matemàtiques 70,1% 
Ciències i Tecnologia 78% 

 

2. % d’ alumnes que acrediten un nivell mitjà-alt de les competències bàsiques 

Llengua catalana 54,3% 
Llengua castellana 36,5% 
Llengua anglesa 35,6% 
Llengua francesa 50% 
Matemàtiques 29,9% 
Ciències i Tecnologia 35.8% 

 

3. % d’ alumnes que acrediten un nivell alt de les competències bàsiques 

Llengua catalana 14,9% 
Llengua castellana 22,9% 
Llengua anglesa 17,8% 
Llengua francesa 50% 
Matemàtiques 13,4% 
Ciències i Tecnologia 21,1% 

 

Dades a tenir en compte: 

Alumnat amb correcció externa: 94 

Alumnat exempt: 4 

Alumnat amb correcció interna: 2 



 

 

Alumnat absent:   

Català-17  Castellà- 15  Anglès-11  Francés-2 Matemàtiques- 14 Ciències/Tecnologia- 16 

 

4. % d’alumnes que superen les PAU 

 

A les proves, que es van fer  els dies 12, 13 i 14 de juny, s’hi van presentar 51  alumnes, dels quals  van 

aprovar  49. Així doncs han superat les PAU, un 96,07 % de l’alumnat . 

 

5. AVALUACIÓ D’ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT 
GENERAL DEL CENTRE 

 
En aquest apartat es valoren diferents aspectes relacionats amb l’organització.  

 

CRITERIS HORARIS 

La confecció d’horaris de professorat i alumnat s’ha fet segons instruccions recollides a la 
normativa i respectant, tant com ha estat possible, les propostes pedagògiques de cada 
departament. 

OFERTA EDUCATIVA 

(El número de baixes no s’ha de restar de l’alumnat matriculat perquè ja s’ha fet 
l’actualització) 

Educació secundària obligatòria 

ESO Matriculats Baixes  
    
1r 95 -  
2n 132 1  
3r  119   5  
4t 117                                10  
 

 

 

 



 

 

Batxillerat LOE Ciències i tecnologia // Humanitats i ciències socials 

BAT Matriculats Baixes  
    
1r 67 

 
5  

2n 58 -   
       
    
Cicles de grau mig  

Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Mecanització 

Manteniment electromecànica 

CFGM Matriculats(1r+2n) Baixes  
207  114 +   93 

                                                                                                      
28  

    
    
Cicles de  grau superior  

Automatització i robòtica industrial 

Programació de la producció en fabricació mecànica 

Mecatrònica industrial (2n) 

CFGS Matriculats(1r+2n) Baixes  
    
    
105  57 +   48 

                                                                                                      
12   

                                                                                                      

    
    
Programes de formació i inserció 

 

PFI Matriculats Baixes  
    
PFIEE02   16                                 

              
1  

PFIINF                                   16 4  



 

 

    
    
    
 

Itineraris formatius específics (el nostre centre imparteix la formació d’Auxiliar de vendes) 

Curs Matriculats Baixes 
1r 10 - 
2n 12 - 
3r 6 - 
4t 12 - 
 

Les baixes són motivades per: canvi de comunitat o país (majoritàriament), canvi de centre, 
canvi de recurs –i.e. de CRAE a CREI-, canvi d’estudis, superar la  prova d’accés) 

 

ORGANIGRAMA CENTRE 

Director Andreu Martín Martínez 
Coordinadora pedagògica Montserrat Calatayud Casals 
Cap d’estudis Aurèlia del Río Rosales 
Cap d’estudis adjunt Dolors Juan Arbó 
Cap d’estudis cicles Andreu Lascorz Arcas 
Administrador Josep Barbens Selma 
Secretària Sofia Llauradó Martell 
 

PERSONAL DOCENT: SUBSTITUTS 

Substituts / es  Professor / a 

Biotza Ramos Esparza  Jordi Peñalver Masdéu 

Àngeles Godoy Lorite  Pilar Gallisà Capdevila 

Gemma Vendrell Rossell  Carlos Ruiz Barreto 

Sergio Batiste Esteller  Xavier Aixendri Bermúdez 

Francesc Anguela Bonet (1/3)  Roser Inglés Bort 

Núria Martínez Mercadé  Lluís Bolívar Troya 

Anna pallaré Pomerol  Roser Merlos Borrull 

Albert Gonzàlez Porta  Montserrat Abelló Masip 



 

 

M. José Maretín Torrente  Núria Roca Llauradó 

Lourdes de las Heras Alegret  Lai Otal lara  

Laia Otal Lara  Clara Sardà Campomanes 

Josep López Curto  Salvador Puig Bosch 

Carme Ral Royo  Pere llagostera Parra 

Daniel Reinom Cintas   Javier Serrano 

Mónica Portero Bermúdez  M. Jesús Blasco 

Ana Garcia Martínez  Màrius Gómez Mestres 

Pedro Andreu Rosés  Jessica Doello 

Daniel Estarelles  Montserrat Reig 

Ana Monroig Salvador  M. Ester Salvat Cabré 

Anna Singla Pego  Annabel Closa Pérez 

Anna Tomàs Gaudet  Jordi Güell Bonan 

Antoni Garcia Torrero  Èric Castaño Coso 

Irene de la Cruz Torrente  Gonzalo Balta Foix 

Iris Corbacho Pérez  Lourdes de las Heras Alegret 

Arnau Pallarès Suàrez  Alba Closa Pérez 

Lidia Quilis Cane  Tere Muñoz Sardà 

Patrícia Martínez Francés  Montserrat Llop Llop 

Juan Carlos Amanera Romero  Jordi Bages- Querol Blanco 

Alexandra Badea  Chantal Sans Sancho 

Marc Grau Prades  Núria Marínez Mercadé 

M. Angeles Godoy Lorite  Pilar Gallisà Capdevila 

Noelia Criado Rehues  Pau Donat Pons 

Maite Mestre Sabaté  Núria Roca Llauradó 

Isabel Rios Carceller  Sónia Parra Biosca 

Isidre Rius Girona  Xavier Franquet Sendrós 



 

 

Carla Campani Solé  Isabel Rios Carceller 

Laura Ramírez Expósito  Sònia Parra Biosca 

 

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

S’ ha impartit docència individualitzada a domicili en els casos aprovats des d’Inspecció. Hem tingut tres 

professors que han fet l’atenció domiciliària: 

Josep Lluís Marrugat Viña 

Griselda Esparó Hidalgo 

Omar Francisco Juncosa 

 

PERSONAL ADMINISTRATIU I SERVEIS 

PERSONAL ADMINISTRATIU 

Laura Polo Estivill Funcionària 
Àngels Gutiérrez Pellicer  Funcionària 
 

SUBSTITUCIONS PASLa PAS Àngels Gutiérrez Pellicer, està de baixa des de l’1/02/22 i la seva substituta 
és la Núria 

PERSONAL SUBALTERN 

Montserrat Alabart Cura Interina 
Ester Borràs Llauradó Interina 
Alba Maria Coll Interina 
 

SUBSTITUCIONS PAS 

La Sra. Àngels Gutiérrez Pellicer, administrativa, està de baixa des de l’1/02/22 i la seva substituta és la 
Sra.Núria Garcia Salvat. 

La Sra. Ester Borràs Llauradó, va aprovar oposicions i té destinació en un centre de primària. La seva 
substituta és la Sra. Susana Pérez Rubio. 

 

 



 

 

PAE, TIS (veure apartat 7) 

COORDINACIONS 

Activitats i serveis escolars Eva Tàpia Luque 
Informàtica Francisco Troyano Gonzàlez 
LIC Immaculada Singla Clemente 
Prevenció riscos laborals Salvador Puig Bosch 
PQMC Florenci Esquerré Ripollès 
Mobilitat i cooperació internacional Marc Llevadot Redó 
FP Dual/ Futura FP Javier Bubí Pardos 
Formació professional Josep Manel Duran Rios 
Assessorament empreses José Luís Garcia Martín 
Innova FP/ Integra FP Josep Albaigès Escoté 
Orienta FP Miquel Àngel Valero Rabasa 
1r i 2n ESO Annabel Closa Pérez 
3r i 4t ESO Chantal Sans Sancho 
BAT Montserrat Llop Llop 
IFE Maite Pàmies Estrems 
Xarxes competències bàsiques a FP Javier Mesas Laserna 
FOL Mercè Granollers Juncosa 
Certificació en llengües estrangeres Mònica Olivenza jiménez 
Mediació Laura Taulats Bergés 
Projecte #aquiproubullying Sònia Parra Biosca 
Projecte Escoles Verdes Javier Mesas Laserna 
Gestora COVID Montserrat Calatayud Casals 
 

CONSELL ESCOLAR I COMISSIONS 

Aquest curs s’ha renovat parcialment el consell escolar. La composició d’aquest òrgan, a partir 
del 24/11/2022  és la següent: 

 
COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR (a partir del 24/11/21) 
EQUIP DIRECTIU        
ANDREU MARTÍN MARTÍNEZ 
AURÈLIA DEL RIO ROSALES 
SOFIA LLAURADÓ MARTELL 
SECTOR PROFESSORAT 
MAGDA ALBERICH FORNS 
JORDI BAGES-QUEROL BLANCO 
MARIA CARMEN CUGAT ANGUERA 
JOSE LÓPEZ RAMÍREZ 
GUILLEM PEÑA RIUS 
CHANTAL SANS SANCHO 
ALEXIS PEGUEROLES MEMBRADO 
NÚRIA ROCA LLAURADÓ 
SECTOR ALUMNES 
ABRIL CALDERON PASARRIUS   
BALTASAR GONZÀLEZ ALCARAZ 
JOANA DESCARREGA LLOP 
MARTA SAMPEDRO BEDMAR    
SECTOR PARES/MARES/TUTORS/ES LEGALS 



 

 

PILAR ALCÀNTARA ALCÀNTARA 
JUAN CARLOS JARABA GARCIA 
LOOSE GUINJOAN, NATÀLIA 
POUS FLINCH. MÒNICA 
SECTOR PAS  
ALABART CURA, MONTSERRAT 
SECTOR PAE 
GONZÀLEZ VILA, CAROLINA  
REPRESENTANT AJUNTAMENT 
SÍLVIA PARÉS RIBÉ 
REPRESENTANT AMPA 
NÚRIA LÓPEZ VALLVERDÚ 
REPRESENTANT EMPRESA 
JOSEP MARIA BAIGES GISPERT 

 
 

També s’han renovat les comissions associades al consell escolar: 

Comissió Permanent 

 

 

Comissió Econòmica 

Sr. Andreu Martín Martínez President 

Sra. Sofia Llauradó Martell Secretària 

Sr. Josep Barbens Selma Administrador 

Sra. Natàlia Loose Guinjoan Representant pares / mares 

Sr. Alexis Pegueroles Membrado Representant professorat 

Sra. Abril Calderón Pasarrius Representant alumnat 

 

 

 

 

 

Sr. Andreu Martín Martínez President 

Sra. Aurèlia del Rio Rosales Cap d’Estudis 

Sra. Sofia Llauradó Martell Secretària 

Sra. Pilar Alcántara Alcántara Representant pares / mares 

Sra. Carmen Cugat Anguera Representant professorat 

Sra. Joana Descarrega Llop Representant alumnat 



 

 

 

Comissió de Convivència 

Sr. Andreu Martín Martínez President 

Sra. Aurèlia del Rio Rosales Cap d’Estudis 

Sra. Sofia Llauradó Martell Secretària 

Sr. Juan Carlos Jaraba Garcia Representant pares / mares 

Sra. Núria Roca Llauradó Representant professorat 

Sra. Marta Sampedro Bedmar Representant alumnat 

 

CALENDARI D’ACTIVITATS LECTIVES, EXÀMENS, REUNIONS,AVALUACIONS, FESTES DE LLIURE 
DISPOSICIÓ 

Totes les reunions del primer trimestre ( famílies, equips docents...) es van fer telemàticament, 
excepte les juntes d’avaluació. A finals del segon trimestre ja vam començar a fer-les 
presencials. Tot això ha comportat un treball intens de reorganització i distribució d’espais i els 
caps d’estudis han tingut un volum de feina considerable. 

Els dies de lliure disposició han estat: 

  07/12/21                   28/02/22                      01/03/22                 29/04/22          06/06/22 

 

INTERVENCIÓ DE PROFESSIONALS: EAP, vetlladors... 

La informació referent a aquest punt es pot trobar a l’apartat 7c. 

 

 

6. AVALUACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DEL CENTRE 

Les despeses es van ajustar força bé, gràcies al control exhaustiu de les despeses i el romanent 
de l’any s’ha ajustat als paràmetres recomanats pel Departament. Les actuacions que s’han dut 
a terme al llarg d’aquest curs han estat les següents: 

- Ampliació  del nombre de  càmeres de seguretat 
- Ampliació de l’alarma als barracots 



 

 

- Repintar les aules més malmeses 
- Reparació de les taules dels laboratoris de biologia i de física i química 
- Millora al taller de metall amb l’adquisició de maquinària i reordenació de la sala de 

soldadura 
- S’ha posat en funcionament una aula d’emprenedoria totalment reformada 

 

7. PROJECTES D’INNOVACIÓ 

Aquest curs hem ofert els següents projectes: 

Pràctiques Educatives de referència. Orienta FP. Coordinat per Miquel Angel Valero. 

Programa de Mobilitat formativa i cooperació europea. Coordinat per Santiago Mensa 
Gonzàlez. 

Emprèn FP. Coordinat per Josep Albaiges i Mercè Granollers  

Pla de Qualitat i Millora. Coordinat per Florenci Esquerré. 

Programa de convivència i mediació escolar. Coordinat per Laura Taulats. 

Programa de formació en alternança en els ensenyaments professionals, amb Santiago Mensa, 
Pau Avinyó, Marc Llevadot i Lucia Milian. 

Innova FP. Coordinat per Josep Albaigès 

Futura FP. Coordinat per Javier Bubí. 

Orienta FP. Amb Marc Llevadot, Javier Mesas, Javier Serrano i Miquel Àngel Valero. 

Foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals. Coordinat per Mercè 
Granollers. 

Programa d’innovació pedagògica de pràctiques en centres educatius del màster universitari de 
Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació professional i 
Ensenyament d’Idiomes. Equip impulsor: Montse Calatayud. 

Programa d’innovació #aquiproubullying. Equip impulsor: Guillem Peña, Sònia Parra, Sofia 
Llauradó, Roser Martínez i M. Ester Salvat. 

El centre també ha participat en el programa de Xarxes de Competències Bàsiques. 

 

 



 

 

 

8. CONVENIS DELS CF AMB FP DUAL 
 
Als annexos s’hi ha inclòs un llistat de totes les empreses amb que s’ha signat 
conveni aquests curs. 
 

9. CONCLUSIONS I  PROPOSTES DE MILLORA 

S’han revisat els objectius establerts a la PGA, i s’han contrastat amb  la feina feta en tots els 
àmbits al llarg del  curs 2021-22. Un cop fet això, podem concloure que molts dels objectius  
s’assoleixen (veure rúbrica apartat 2), però que alguns tenen  un índex d’acompliment per sota 
del que seria idoni. Per aquest motiu, la memòria serveix com  a element de reflexió, i un cop 
analitzats tots els resultats tenim prou informació per saber exactament quines millores ens 
hem de proposar de cara al proper curs: 

 

- Ha empitjorat l’índex d’absentisme a CFGM. A la resta d’ensenyaments ha millorat 
aquest índex. 

- En general, hi ha grups que no han complert els objectius mínims, es treballarà fortament el 
curs 22-23 per a millorar els resultats. 

- Aquest curs 21-22 han faltat professors per a desdoblar els grups de segon curs, en 
els quals hi havia 32 alumnes. Per normativa, s’hauria de fer desdoblament cada 20 
alumnes. Possiblement aquesta manca de professorat fa que uns certs grups tinguin   
un baix nombre d’alumnat que finalitza. És una sobrecàrrega per al professorat i una 
desmotivació per als alumnes, sobretot a les pràctiques, on hi hauria d’haver un 
professor per cada 10-12 alumnes. 
Al grup CMM2, per exemple,  finalitza només un 23%  de l’alumnat. 

- Del total de 660 hores, se’n desdoblen només 396, per manca de professorat. Per 
poder millorar el rendiment escolar es proposa: 
 

1.   Aconseguir recursos per fer els desdoblaments segons 
normativa. La majoria de professorat de cicles va passat d’hores 
lectives.  

2. Controlar sistemàticament les activitats encomanades, amb un 
seguiment especial als alumnes amb dificultats. 

3. Establir i/o reforçar mecanismes eficaços que impliquin en major 
grau a les famílies per a millorar el procés d'ensenyament-
aprenentatge, així com el comportament de l'alumnat. 



 

 

4. Conscienciar l'alumnat de la seva responsabilitat i de la 
importància dels estudis en el seu futur immediat. 

5. Els tutors/as de grup informaran de les normes sobre control 
d'assistència a l'alumnat 

- Continuem a les xarxes de competències bàsiques i la coordinadora pedagògica, 
juntament amb la coordinadora de 1r i 2n ESO han transmès la informació a la resta 
de professorat en diverses sessions de formació interna. 

- S’ha continuat amb  el programa d’innovació #aquiproubullying, per a la prevenció, 
detecció i intervenció davant l'assetjament escolar. La 1a sessió va ser presencial i la 
resta telemàtica. L’equip impulsor s’ha trobat setmanalment per tal de desenvolupar 
el projecte completament de cara al curs vinent i s’ha elaborat la memòria, que està 
pendent ser aprovada pel Departament. 

- Cal mantenir les accions de captació fent difusió  i propaganda de CF, especialment 
de GM i BAT.  

- El professorat dels PFI s’ha implicat en la difusió d’aquests programes . Les accions 
dirigides a captar alumnat tenen el recolzament del centre i  creiem que s’han de 
mantenir i millorar. 

- Aquest curs no s’ha ofert servei comunitari a 4t d’ESO a causa del Covid. Esperem 
tornar-lo a posar en marxa el proper curs. 

- Continuem oferint la docència de francès com a primera llengua estrangera i seguim 
promovent l’increment de certificacions en llengües estrangeres del nostre alumnat. 

- Es continua gestionant la impressió i la dotació de paper perquè suposa una despesa 
important. 

- Continuarem desplegant currículum i dotació per competències. 
- Seguim amb el pla lector que ha tingut força acollida. És important aconseguir que 

l’alumnat adquireixi o consolidi el gust per la lectura. La nova xarxa wi-fi ha 
funcionat correctament. 

- Hem tingut diferents queixes de la pàgina web del centre i estem treballant per 
millorar-la. 

- La Biblioteca està en procés d’estudi de millora de la seva activitat per adaptar-la als 
canvis curriculars i metodològics. 

- S’ha continuat treballant en diferents projectes de millora i innovació. 
- Dins del pla de Qualitat i Millora, S’ha fet una auditoria interna i una externa i caldrà 

fer les adaptacions corresponents per resoldre les no conformitats. 
 

 

 

 



 

 

         

10. ANNEXOS 
a) S’adjunten annexos dels apartats 1-8 
- Resultats acadèmics CF 
- Resultats acadèmics juny ESO i BAT 
- Resultats proves externes: 

o Proves avaluació 4t ESO 
o PAU 

- Resultats acadèmics setembre 1r BAT 
- PAU setembre 
- Llistat de convenis amb FP dual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


