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1. Diagnòstic inicial 

1.1. Modificacions en el context del centre 

El curs 2022-2023 és el tercer curs del mandat del Projecte de Direcció 2020-2024. Els 

valors dels indicadors al final d’aquest curs permeten ampliar la recollida dels resultats 

globals del mandat i l’anàlisi de l’impacte dels objectius estratègics assolits. Tot i això, 

es valora modificar alguns dels indicadors per a mostrar millor com mesuren 

l’assoliment dels objectius associats. 

La gestió del COVID-19 en aquest curs no es preveu que representi una modificació en 

el context rellevant. 

 

En el curs 2022-2023 els grups autoritzats són 4 a 1r, 3 a 2n, 4 a 3r a 4t ESO. En els 

estudis de batxillerat es disposa de 2 grups a 1r i 2n. No hi ha canvis en els CFGM que 

continua amb quatre cicles i en els cas dels CFGS són tres cicles amb un grup autoritzat 

a 1r i 2n de cadascun dels cicles. L’IFE oferta un grup de 1r a 4t nivell. Continuem amb 

la mateixa oferta de PFI amb dos grups. 

La plantilla de forma global ha quedat de la següent forma. 

Taula 1. Plantilla del centre. 

Estudi Personal docent PAS 

ESO / Batxillerat 52,5 1 

CF 27,5  

PFI 3,34  

IFE 6 2 

Total 89,34 3 

 

La dotació de professorat de reforç COVID ha desaparegut, tot i això, respecte el curs 

anterior la plantilla s’ha incrementat en un docent en els estudis d’ESO/BATX i en 2,5 

docents en els CF. 

Per altra banda el centre compta amb una dotació de tres persones amb funcions de 

personal subaltern i dues amb funcions de personal d’administració. 

L’aplicació Esfera s’utilitza en els estudis d’ESO i Batxillerat, mentre que l’aplicació 

Saga és continua utilitzant en els cicles formatius. El centre utilitza l’aplicació iEduca 

com a canal de comunicació educatiu entre el professorat, i amb les famílies. El centre 

disposa d’un domini GSuite (iesdimreus) per facilitar els objectius de l’estratègia digital 

del centre junt amb el Moodle. 

La limitació en la disponibilitat d’aulari i la manca de confort en alguns espais del 

centre de l’alumnat i el professorat és destacada. Continua sense haver resposta concreta 

per part dels SSTT de les diferents demandes sobre les condicions del centre atenent els 
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anys de l’edificació i la quantitat d’usuaris que té. Es tornarà a fer una petició de millora 

dels espais actualitzant les dades de la petició anterior. 

Els recursos digitals de xarxa, WIFI i servidors permeten el desenvolupament de 

l’estratègia digital amb l’ús massiu de portàtils per part de l’alumnat i el professorat. Els 

nous equips per l’alumnat de primer i segon no van arribar durant el curs. S’ha fet la 

millor gestió possible per atendre les necessitats en aquest cursos amb els dispositius 

disponibles de l’alumnat de la resta de cursos que no en volien disposar. 

La biblioteca del centre ha iniciat una intervenció per tal d’actualitzar el registre dels 

seus documents, els fons, l’espai i desplegar l’organització que permeti el seu millor 

aprofitament. S’ha definit un perfil específic de lectura i biblioteca per facilitar l’impuls 

del recurs. 

El centre ha rebut dotacions per actuacions de promoció per aules d’Emprenedoria i per 

altra banda per a les accions d’impuls de la FP Dual. S’han consolidat els treballs a la 

xarxa d’Escoles Verdes. El centre ha impartit dos certificats de professionalitat que han 

finalitzat satisfactòriament. 

1.2. Principals conclusions globals extretes de la memòria del 

curs 2021-2022 

El curs 2021 – 2022 ha estat el segon del mandat del Projecte de Direcció 2020–2024. 

S’ha continuat l’avaluació dels resultats en aquest segon curs del mandat que serveix de 

per al seguiment de l’execució global del Projecte de Direcció. 

El curs 2021–2022 ha estat el novè en que a l’ESO l’horari ha estat continuat en jornada 

de matí. El sector del professorat de forma unànime dóna suport a la jornada continuada. 

Les famílies i l’alumnat també el valoren positivament de forma majoritària. El Consell 

Escolar va acordar mantenir la jornada continuada a l’ESO. 

Resultats acadèmics 

Els resultats acadèmics de l’ESO són satisfactoris. Tot l’alumnat de 1r, 2n i 3r 

promociona excepte un alumne a 1r i un alumne a 3r. La graduació a 4t ESO arriba al 

81 % que és un resultat inferior al dels darrers cursos. Aquesta promoció d’alumnat 

globalment ha progressat de forma satisfactòria respecte al primer d’ESO però que una 

part molt destacada de l’alumnat no ha acreditat l’assoliment de les competències 

bàsiques com també s’ha evidenciat en els resultats de la prova de quart. Tot i això, s’ha 

fet una gestió intensa de l’orientació de l’alumnat per vetllar per la seva continuïtat en el 

sistema educatiu. Entenem que la jornada compactada a l’ESO compensa en part la 

potencial minoració dels resultats que implicava la important diversitat de l’alumnat en 

els diferents nivells. Per altra banda es detecta de forma objectiva una reducció 

continuada del nivell conflictivitat al centre en el 1r i 2n trimestre concretat en la 

reducció de comunicacions d’incidències i instrucció d’expedients disciplinaris. 

L’excepció ha estat en els finals de trimestres en que la conflictivitat augmenta molt 
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destacadament. Per altra banda els conflictes que s’han donat tot i ser menys nombrosos 

han tingut una complexitat molt important vinculades a la situació de l’organització per 

la COVID. Les absències no justificades en l’ESO se situen en un 14 % dels alumnes 

que falten a més d’un 10 % de les classes i en un 3 % dels alumnes que falten a més 

d’un 25 % de les classes. Són dades similars a les del curs anterior. 

Taula 2. Promoció i graduació a l’ESO (en %) 

Nivell 2012-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

1r 98,1 96,7 95,1 98,4 97,6 100 99 

2n 91,6 94,5 96,8 95,2 98,4 100 99 

3r 81,5 91,2 88,1 92,0 93,6 100 100 

4t 82,0 87,2 84,9 79,0 82,0 92,4 81 

 

Els resultats del Batxillerat promociona el 89,6 % dels alumnes de 1r de batxillerat i es 

gradua el 98 % dels alumnes de 2n. Es consideren unes xifres de promoció 

satisfactòries. Respecte l’absentisme se situa en el 7,4 % dels alumnes que falten a més 

d’un 10 % de les classes i en un 0,5 % dels alumnes que falten a més d’un 25 % de les 

classes. L’absentisme ha estat inferior en aquest curs respecte l’anterior. 

Taula 3. Promoció i graduació al batxillerat 

Nivell 2012-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

1r 88,1 89,4 87,7 95,9 84,5 89,4 89,6 

2n 94,9 98,3 94,6 98,0 98,5 97,9 98,3 

 

Els resultats de la formació professional són dispars segons cada cicle formatiu. La 

promoció en els CFGM va des d’un 45 % fins a un 76 %, que són resultats similars a 

cursos anteriors. En els CFGS la promoció puja d’un mínim dels 27 % fins a un màxim 

del 77 %, que és un resultat inferior al de cursos anteriors. La graduació va en els 

CFGM d’un 23 % a un 71 % i ens els CFGS d’un 31 % a un 63 %, que són uns resultats 

globalment pitjors. Les absències no justificades als CFGM se situen en un 34 % dels 

alumnes que falten a més d’un 10 % de les classes i en un 11 % dels alumnes que falten 

a més d’un 25 % de les classes. Les absències no justificades als CFGS se situen en un 7 

% dels alumnes que falten a més d’un 10 % de les classes i  un 1 % d’alumnes han faltat 

a més d’un 25 % de les classes. L’absentisme en els CFGM és significatiu, tot i que s’ha 

reduït molt especialment per absències de més del 25 % i tot i que no sembla que tingui 

en general un efecte determinant en els resultats acadèmics i en la promoció i graduació. 
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Taula 4. Promoció i graduació als cicles formatius 

Cicle i nivell Mitjana 

2012-16 

Mitjana 

2016-20 

2020-21 2021-22 

FM20 – MECANITZACIÓ 1r  55,7 76 60,7 
FM20 – MECANITZACIÓ 2n 35,2 27,5 37 23,1 
IM10 – MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC 1r  53,8 68 53,1 
IM10 – MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC 2n 60,4 43,3 58 70,6 
EE10 – INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES 1r  48,9 65 45,2 
EE10 – INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES 2n 38,9 45,0 50 24,1 
EE30 – INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 1r  44,4 62 78,3 
EE30 – INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 2n 49,5 62,5 69 47,6 
     
EEB0 – AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 1r  67,6 71 50 
EEB0 – AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 2n 66,4 56,1 60 31,3 
FMB0 – PROGRAMACIÓ DE LA PRODUC. EN FABRICACIÓ MECÀNICA 1r  65,7 89 26,7 
FMB0 – PROGRAMACIÓ DE LA PRODUC. EN FABRICACIÓ MECÀNICA 2n 70,0 58,4 75 62,5 
IMC0 – MECATRÒNICA INDUSTRIAL 1r  82,1 70 77,3 
IMC0 – MECATRÒNICA INDUSTRIAL 2n 72,0 52,5 45 37,5 

 

Taula 5. Resultats acadèmics IFE Auxiliar  en vendes i atenció al públic 

Nivell Matriculats Promocionen % 
1 10 100 
2 12 100 
3 6 100 
4 12 91,7 

 

Taula 6. Resultats acadèmics PFI  

Especialitat Matriculats Promocionen % 
Auxiliar  muntatges  i instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas 15 73,3 
Auxiliar  muntatge  i manteniment equips informàtics 12 100 

 

Els resultats acadèmics tant en el cas dels estudis de PFI com en els d’IFE són 

satisfactoris. No hi ha absentisme en cap dels dos estudis i es considera que té una 

relació directa amb els bons resultats acadèmics i en la promoció i finalització dels 

estudis amb aprofitament. 

Es resumeixen les dades d’absentisme de l’alumnat a la següent taula. 
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Taula 7. Absentisme no justificat de l’alumnat segons els estudis i nivell 

d’absentisme 

Estudis 
>10 % >25 % 

1r T 2n T 3r T Curs 1r T 2n T 3r T Curs 

ESO 9,9 11,2 22,2 14,4 1,5 2,6 6,0 3,4 

Batxillerat 4,8 6,4 11,1 7,4 0 0 1,6 0,5 

CFGM 28,9 32,4 40,9 34,1 7,6 10,2 16,0 11,3 

CFGS 7,1 7,1 6,2 6,8 2,7 0 0,9 1,2 

IFE 0 0 0 0 0 0 0 0 

PFI 29 35,5 9,7 24,7 0 9,7 0 3,2 

 

Proves externes 

Les proves de valoració externa a l’ESO ens indiquen uns resultats per sota a la mitjana 

de Catalunya excepte en la competència lingüística en llengua francesa. Més 

destacadament en la competència científico-tecnològica (set punts per sota) i en la 

competència matemàtica (sis punts per sota). L’expressió escrita té un resultat superior a 

les altres competències lingüístiques per a totes les llengües. Espai, forma i mesura i 

Estadística són les competències matemàtiques amb un resultat pel centre similar a la 

mitjana de Catalunya. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica és 

la competència cientificotecnològica que ha quedat 10 punts per sota de la mitjana de 

Catalunya. 

Les competències de llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques i científico-

tecnològica tenen un nivell de no assoliment superior al 15 %. El Pla per a la reducció 

del fracàs escolar a Catalunya estableix la fita de reduir el percentatge d’alumnat situat 

al nivell de no-assoliment de la competència per sota del 15%. En el nivell alt 

d’assoliment de la competència, només la competència lingüística en llengua francesa 

supera el 30% desitjable i la resta es mouen en la forquilla del 13 % al 23%. 

Els resultats globals semblen indicar un factor determinant de la promoció d’alumnes 

d’aquest curs, tot i que s’hauria de valorar les tendències que mostren les mitjanes. 

Existeix una dispersió significativa dels resultats entre les diferents competències 

globals. 

Taula 8. Resultats globals de superació de la prova d’avaluació de quart d’ESO en 

% 

Competència 2012-16 2016-20 2020-21 2021-22 
Lingüística: llengua catalana 94,5 91,3 88,9 86,2 
Lingüística: llengua castellana 92,0 86,6 85,3 83,3 
Lingüística: llengua anglesa 90,0 88,8 80,9 73,3 
Lingüística: llengua francesa    100 
Matemàtica 87,2 86,9 73,1 70,1 
Cientificotecnològica 87,0 86,6 91,7 77,9 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL  

2022 - 2023 
 

 

 

 
Setembre 2022 APROVAT Octubre 2022 Pàgina 8 de 40 

VERSIÓ 01 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL  

 

 

En el curs 2021-2022 s’han presentat a les proves PAU 51 alumnes. Ha aprovat la prova 

49 alumnes. Cap alumne de batxillerat ha obtingut més d’un 9,000 de nota PAU. La 

nota més baixa ha estat un 4,700 i la més alta un 8,800. 

Altres elements de context 

La inserció laboral dels alumnes dels CFGM és un 43%. La inserció laboral dels 

alumnes dels CFGS és un 93%. 

L’acord de centre per a que els mòbils de tot alumnat estiguin apagats continua sent un 

element que afavoreix la convivència al centre. Tot i que l’esforç per vetllar pel 

compliment d’aquesta norma és molt important, el benefici en la millora del clima 

escolar ho compensa amb escreix. Al llarg del curs es comprova un major ús del mòbil i 

una menor capacitat de controlar el seu ús. Es valora cercar alguna alternativa a la 

norma actual sense concretar cap proposta viable. 

La incorporació al programa #aquiproubulling ha permès reduir els possibles episodis 

d’assetjament i de ciberassetjament. El context de la COVID ha limitat força la gestió 

d’aquestes accions i ha aturat la Tutoria entre Iguals. Està previst la represa en el curs 

2022-23. 

Per altra banda es manté un control satisfactori de l’alumnat de 1r i 2n ESO per tal de 

respectar la norma de no poder sortir de la seva aula sense autorització del professorat 

durant els canvis de classe. Es considera que convé mantenir l’esforç i utilitzar les 

presentacions de les tutories i durant el primer trimestre del curs per consolidar  el 

respecte a aquesta norma. S’ha retornat a l’opció d’un únic pati de 30 min per a tot 

l’alumnat. Es preveu mantenir la segmentació el pati en dos grans zones. Una per a 

primer cicle i l’altra per a segon cicle i postobligatori. L’alumnat de postobligatori pot 

sortir a l’exterior del centre durant el pati. L’alumnat de l’IFE continuarà a la zona 

pròxima al seu aulari durant el pati. Els alumnes que disposen de taquilles han de 

preveure les matèries continuades que realitzen a l’aula en un mateix bloc horari per 

evitar sortir a cada classe. El professorat pot gestionar les sortides controlades de 

l’alumnat de l’aula al llarg de tota la durada de la sessió evitant que surti més d’un 

alumne a la vegada. 

Es considera que el nivell de brutícia i desordre de les aules i dels espais comuns durant 

aquest curs ha millorat significativament respecte el curs anterior. Tot i això continuen 

havent incidències que relata el professorat i que justifica continuar impulsant mesures 

per tal de millorar l’ordre i la neteja al centre atès que repercuteix molt en generar un 

espai de convivència i treball adequat. Els aularis modulars han quedat totalment 

desfasats i cal resoldre d’una forma digna l’espai que ocupen en l’actualitat els alumnes 

de 3r ESO.  



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL  

2022 - 2023 
 

 

 

 
Setembre 2022 APROVAT Octubre 2022 Pàgina 9 de 40 

VERSIÓ 01 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL  

 

Aquest ha estat el novè curs del projecte de Qualitat i Millora Contínua i del projecte de 

Mobilitat Formativa i Cooperació Internacional. S’han recollit propostes per continuar 

desenvolupant aquest projectes. S’ha realitzat l’auditoria interna i la externa dels estudis 

de cicles formatius en aquest curs 2021-2022. Es preveu disposar de la certificació en 

aquest curs 2022-2023. 

El centre continua participant en diversos programes d’innovació amb bons resultats en 

el funcionament del centre. El centre disposa d’una aula d’emprenedoria amb nou 

mobiliari. També ha iniciat l’oferta de certificats de professionalitat. Es considera 

satisfactori haver impartit aquests dos certificats de professionalitat. 

Es continua promovent l’ús de les impressores gestionades pel departament 

d’Ensenyament que ha proveït al centre dins l’estratègia digital de centre. Les 

incidències de la xarxa informàtica durant aquest curs han estat inferiors a la del curs 

anterior. La comissió d’informàtica ha pres el determini de realitzar una oferta 

formativa interna per garantir la competència digital del professorat. També s’ha acordat 

disposar d’una nova pàgina web del centre que faciliti la informació i comunicació amb 

la comunitat educativa. La coordinació TAC continua realitzant una actualització de les 

propostes d’actuacions en l’àmbit de la millora dels equipaments d’alguna de les aules 

d’informàtica i l’aula mòbil. També es vol potenciar i millorar l’eficiència de l’ús dels 

espais virtuals d’aprenentatge utilitzats en els diferents estudis i l’ús de correus 

corporatius per part de l’alumnat per facilitar la gestió dels usuaris d’aquests EVA’s. 

Aquests espais virtual han de facilitar el desenvolupament dels projectes globalitzadors 

a l’ESO. L’Estratègia Digital del centre ha de poder donar resposta a les necessitats 

diverses de continuïtat educativa en qualsevol situació al llarg del curs des del primer 

dia. Fruit del treball amb el mentor digital Arnau Esteban s’han proposat els objectius 

de la Estratègia Digital de Centre pels propers tres cursos. 

El centre ha participat en el taller formatiu “Els usos lingüístic del català” que 

l’assessor LIC Aleix Rom ha impartit al grup impulsor del “Pla de promoció de l'ús de 

la llengua catalana als centres educatius”. S’ha acordat que el centre continuarà amb 

aquest Pla amb un acompanyament del referent LIC que farà un seguiment trimestral 

dels acords que es van proposar en el document de conclusions del taller. Per altra 

banda s’ha acordat que aquest treball del grup impulsor es realitzarà mitjançant un equip 

de millora. 

S’ha valorat satisfactòriament els processos d’acollida i acompanyament del professorat 

novell al centre, el control de l’assistència, la promoció d’un bon ambient de treball i el 

reconeixement i promoció de les bones pràctiques i iniciatives per part del professorat. 

S’ha proposat facilitar l’accés digital a les versions vigents dels diferents documents de 

centre en aquest procés d’acolliment. 

S’han fet actuacions de millora de la impermeabilitat a diversos tallers i del sistema de 

megafonia. 
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Les activitats del pla de formació han tingut una participació satisfactòria i s’ha fet la 

detecció de les necessitats de formació. És considera que el pla de formació ha estat 

eficaç en facilitar que el personal docent i d’administració i serveis pugui desenvolupar 

les seves funcions i responsabilitats, en un context d’ambient i acreditació de 

competència satisfactori de l’equip humà. En aquest curs la formació es concentra 

inicialment en els aspectes vinculats a l’estratègia digital i en especial en l’ús didàctic 

del G-Suite i Classroom. S’ha actualitzat el pla de formació per tal de facilitar les 

deteccions de necessitats i l’avaluació de l’assoliment dels objectius. 

S’ha comprovat que cal revisar els enunciat del objectius per definir millor les fites que 

es pretenen assolir per acomplir la missió i la visió estratègica. Aquesta actualització 

s’haurà de fer també en el projecte de direcció i en el projecte educatiu. 

Altres resultats i propostes d’interès es recullen a la memòria de centre i les memòries 

de les coordinacions i dels departaments i s’han tingut en compte a l’hora de valorar 

l’acompliment dels objectius del projecte de direcció i de la PGA i formular els 

objectius de centre pel nou curs, l’adequació dels recursos i el desplegament de les 

accions a realitzar. 

Anàlisi de riscos i oportunitats 

Un cop valorades les conclusions extretes a partir de la memòria del curs 2021-2023 i 

els canvis de context es prioritzen els següents elements estratègics per al curs 2022-

2023. 

1. Iniciar el desplegament de la nova concreció curricular a l’ESO i al Batxillerat. 

2. Aplicar les noves orientacions en els cicles formatius i la formació dual. 

3. Desenvolupar l’Estratègia Digital de Centre. 

4. Actualitzar el pla de formació. 

1.3. Valoracions de l’avaluació anual de centre (AVAC) 

En el primer trimestre del curs 2019 – 2020 la inspecció educativa va realitzar l’AVAC 

del centre i va fer entrega d’un document de retorn amb l’avaluació per àmbits i global 

resultant. El document també contenia una sèrie de valoracions i/o propostes per tal que 

es tinguin en compte a l’hora de realitzar la programació general anual del centre del 

curs 2020 -2021 en els tres àmbits següents: 

A. Rendiment acadèmic de l’alumnat del centre: resultats interns i externs 

Nivell: 2. 

Valoracions i/o propostes de millora: analitzar i determinar el grau de coherència entre 

els resultats interns i els resultats externs del centre. 

Exemples: Comparació de l’índex d’alumnes que superen un àrea concreta en el quart 

d’ESO amb els índexs de superació de la resta d’àrees en el quart curs. Comparació de 
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l’índex d’alumnes que superen les proves externes de quart d’ESO amb l’índex 

d’alumnes que assoleixen el Graduat en ESO. 

B. Valoració dels objectius de centre: assoliment i planificació 

Nivell: 3. 

Valoracions i/o propostes de millora: és aconsellable guardar evidències d’aquelles 

actuacions més significatives i rellevants. Confegir un quadre/esquema/mapa dels 

objectius anuals a assolir amb referenciant els indicadors d’avaluació, les actuacions 

lligades i vetllar per tal que aquests siguin coneguts i compartits per tothom. 

C. Condicions d’equitat del centre: abandonament / absentisme, atenció a la diversitat i 

inclusió 

Nivell: 3. 

Valoracions i/o propostes de millora: avaluar periòdicament l’efectivitat i la pertinença 

de les actuacions entorn aquests àmbits per tal d’anar-se adaptant a noves realitats. 

En el curs 2021-2022 es continuaran desplegant les propostes formulades per la 

inspecció educativa. Es continua promovent la reflexió a nivell dels departaments 

didàctics de la comparació entre els resultats interns i externs. També en el que es 

refereix a les valoracions d’assoliment dels objectius de la PGA amb propostes de 

millora a la memòria anual de centre. Finalment és continua facilitant el suport a 

coordinacions i departament per a que incorporin objectius i indicadors propis en les 

seves programacions. S’ha tingut present i incorporat les propostes de l’AVAC a la 

PGA. 
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2. Actuacions per al curs 

2.1. Àmbits d’intervenció 

Els àmbits d’intervenció d’aquesta programació general anual són els que segueixen. 

a. Autonomia pedagògica: concreció anual dels objectius del PEC i del currículum, així 

com de tots els plans d'actuació acordats i aprovats. 

b. Autonomia organitzativa: concreció anual de totes les prioritats dels projectes i 

normes i la previsió de totes les activitats de l'horari escolar. 

c. Autonomia de gestió de recursos: la concreció de recursos destinats per a les diferents 

actuacions, els responsables i els mecanismes de seguiment, així com els indicadors i 

procediments per a l'avaluació dels processos i dels resultats, a partir dels indicadors 

definits en el projecte de direcció i dels indicadors de progrés del projecte educatiu. 

 

2.2. Objectius 

Es considera objectius prioritaris del SEC a assolir en tots els centres la millora del 

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

escolar prematur. L’objectiu principal del PEE de Reus és contribuir a la millora de les 

condicions d’escolarització i a incrementar l’èxit acadèmic de l’alumnat.  

2.2.1. Definició dels objectius per àmbits 

Àmbit pedagògic 

1. Millorar els resultats educatius 

a. Reduir el percentatge d’alumnes de 4t d’ESO amb baix rendiment en 

competències bàsiques en llengües, matemàtiques i ciències per sota del 

15%. 

b. Aconseguir un percentatge d’alumnes de 4t d’ESO amb alt rendiment en 

competències bàsiques en llengües, matemàtiques i ciències igual o 

superior al 15%. 

c. Aconseguir una taxa de graduats en ESO amb relació a la matrícula de 4t 

curs, superior o igual al 85%. 

d. Aconseguir un percentatge d’alumnes que, en finalitzar l’ensenyament 

obligatori, assoleixen el nivell B1 del Marc europeu de referència per a les 

llengües superior al 50% en la primera llengua estrangera. 

e. Aconseguir un rendiment acadèmic del batxillerat, superior o igual al 

95%. 

f. Aconseguir una taxa de graduats en CFGM, superior o igual al 60%. 

2. Millorar la cohesió social  

a. Reduir l’alumnat d’ESO amb baix rendiment acadèmic i aconseguir un 

rendiment acadèmic de l’ESO superior o igual al 92%. 

b. Reduir de l’absentisme de l’alumnat de CFGM superior al 10 % per sota 

del 30%. 

c. Aconseguir una valoració molt positiva de la convivència, mediació i 

prevenció d’assetjaments #aquiproubullying, superior o igual al 85%. 

d. Incorporar la coeducació a tots els nivells i modalitats. 

3. Reducció de l’abandonament escolar 
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a. Reduir la taxa d’abandó escolar prematur per sota del 15%. 

4. Promoure la qualitat pedagògica lligada a projectes d’innovació educativa. 

a. Fomentar la participació en projectes d’innovació educativa. Renovar i 

consolidar l’equip de treball de la mobilitat. Consolidar 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 la formació, la innovació i el treball en xarxa amb les escoles 

adscrites, incloent l’àmbit competencial. 

b. Desenvolupar l’actualització i aplicació del PEC i les NOFC en especial 

en l’àmbit de l’aplicació de noves metodologies a l’ESO i el batxillerat, les 

noves orientacions en els cicles formatius i la formació dual i el 

desenvolupament de l’Estratègia Digital de centre. 

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 continua en diverses àrees. 

 

Àmbit de gestió 

6. Millorar el servei i la imatge del centre. 

a. Potenciar el pla de comunicació. Implementar una nova pàgina web. 

b. Disposar dels espais de qualitat necessaris per el desenvolupament dels 

serveis del centre i de tots els estudis i matèries. 

c. Promocionar els estudis de CF i aconseguir una demanda superior al 75%. 

d. Participar en projectes i convenis amb les administracions i les empreses 

en un nombre igual o superior a 10. 

e. Gestionar la xarxa del cablejat, el WIFI del centre, els programaris lliure i 

amb llicències legals i els serveis virtuals d’aprenentatge i aconseguir una 

valoració positiva del 85%. 
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2.3. Actuacions a dur a terme 

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

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC OE1: Millorar els resultats educatius 

OBJECTIUS ESTRATÈGIES PROCESSOS CLAU 

Reduir el percentatge d’alumnes 

de 4t d’ESO amb baix rendiment 

en competències bàsiques en 

llengües, matemàtiques i 

ciències per sota del 15%. 

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. 

Aconseguir un percentatge 

d’alumnes de 4t d’ESO amb alt 

rendiment en competències 

bàsiques en llengües, 

matemàtiques i ciències igual o 

superior al 15%. 

Tractament integral de les 

llengües. Treball de la tipologia 

textual des de diferents àrees. 

Facilitar la pressa 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. 

Aconseguir una taxa de graduats 

en ESO amb relació a la 

matrícula de 4t curs, superior o 

igual al 85%. 

Tractament integral de les 

llengües. 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, en finalitzar 

l’ensenyament obligatori, 

assoleixen el nivell B1 del Marc 

europeu de referència per a les 

llengües superior al 50% 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 

Promoció de l’organització 

escolar, actuacions i projectes 

Participar en iniciatives d’àmbit 

internacional 

Coordinar amb institucions, xarxes i 

entitats programes i projectes 

específics 
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Aconseguir un rendiment 

acadèmic del batxillerat, igual o 

superior al 95%. 

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. 

Aconseguir una taxa de graduats 

en CFGM, igual o superior al 

60%. 

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 

Reduir l’alumnat d’ESO amb 

baix rendiment acadèmic i 

aconseguir un rendiment 

acadèmic de l’ESO superior o 

igual al 92%. 

Promoció de la incorporació 

d’estratègies, metodologies, i 

recursos per a l'aprenentatge de 

les competències bàsiques 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 

Reduir de l’absentisme de 

l’alumnat de CFGM superior al 

10 % per sota del 30%. 

Impuls de la planificació de 

l’acció tutorial als ensenyaments 

professionals. 

 Seguiment del Pla acció tutorial 

d’FP 

 Orientació coordinada amb 

educadors socials 

Coordinar l’acció tutorial amb EAP 

i ES 
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Aconseguir una valoració molt 

positiva de la convivència, 

mediació i prevenció 

d’assetjaments 

#aquiproubullying, superior o 

igual al 85%. 

Fomentar la convivència al 

centre 

Actualitzar la  gestió positiva dels 

conflictes a les aules i  la mediació 

també amb eines telemàtiques 

Treball en la comunitat educativa en 

la prevenció d’assetjaments, 

#aquiproubulling (annex 8). 

Congelar inicialment la Tutoria 

entre Iguals a primer i segon 

d’ESO amb participació de 

l’alumnat de tercer i quart. 

Incorporar la coeducació a tots 

els nivells i modalitats. 

Augmentar l’equitat amb el pla 

de convivència 

Crear un grup impulsor. 

Facilitar la formació i el treball en 

xarxa 

OBJECTIU ESTRATÈGIC OE3: Reduir l’abandonament escolar 

Reduir la taxa d’abandó escolar 

prematur per sota del 15%. 

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 

 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. 
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Fomentar la participació en 

projectes d’innovació educativa. 

Renovar i consolidar l’equip de 

treball de la mobilitat. 

Consolidar el Pla d’Educació per 

a la Sostenibilitat (PES). 

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 centre i la 

universitat per desenvolupar 

projectes 

Participació en la celebració de 

l’any Lluís Domènech i Montaner 

2023. Creació d’un grup impulsor i 

elaboració de materials educatius. 

Implementar el Pla d’Educació 

per a la Sostenibilitat (PES) 

La sostenibilitat, l'agricultura 

biològica  i el consum de productes 

alimentaris de proximitat o Km 0. 

La preservació de la biodiversitat a 

través de la construcció de caixes 

niu i hotels d'insectes. 

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 de IFE 

Aplicar metodologies 

innovadores que facilitin l’èxit 

educatiu, la capacitat d’aprendre, 

l’adquisició de capacitats 

emprenedores, la inclusió i la 

promoció del centre. 

Implementar el nou currículum a 

l’ESO i batxillerat 

Promoure el treball en els equips 

docents i en els àmbits per facilitar 

el treball en els projectes 

globalitzadors i en les noves 

matèries. 

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. 

Consolidar l’equip de treball de la 

mobilitat 

Fomentar la formació del 

professorat en innovació educativa 

Impulsar projectes d’emprenedoria i 

assessorament i reconeixement 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC OE5: Millorar l’organització, coordinació, participació, 

informació i comunicació 

Fomentar la formació, la 

innovació i el treball en xarxa 

amb les escoles adscrites, 

incloent l’àmbit competencial. 

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 a l’ESO i 

el batxillerat, les noves 

orientacions en els cicles 

formatius i la formació dual i el 

desenvolupament de l’Estratègia 

Digital de centre. 

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 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 de 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,  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.  

Aposta per un model d’empresa i 

activitats socialment 

responsables (respecte a les 

persones i el medi ambient). 

Expansió transversal  de la 

difusió de la 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. 

Disposar d’una plantilla amb 

prou docents amb destinació 

definitiva o d’adscripció 

continua en diverses àrees. 
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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 

Implementar una nova pàgina web. 

Disposar dels espais de qualitat 

necessaris per el 

desenvolupament dels serveis 

del centre i 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 aularis modulars 

antics. 

Millorar el manteniment del centre i 

la seva neteja. 

Impulsar l’equip de millora en 

sostenibilitat en el context local. 

Continuar la millora de la 

impermeabilització en tallers i altres 

punts. 

Promocionar els estudis de CF i 

aconseguir una demanda 

superior al 75%. 

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 del 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 

Participar en projectes i 

convenis amb les 

administracions i les empreses 

en un nombre igual o superior a 

10. 

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 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL  

2022 - 2023 
 

 

 

 
Setembre 2022 APROVAT Octubre 2022 Pàgina 20 de 40 

VERSIÓ 01 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL  

 

Gestionar la xarxa del cablejat, 

el WIFI del centre, els 

programaris lliure i amb 

llicències legals i els serveis 

virtuals d’aprenentatge i 

aconseguir una valoració 

positiva del 85%. 

Seguiment del TAC i 

coordinació amb suport extern. 

Operativitat general i continua 

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 espais educatius. 

Vetllar per la disponibilitat d’equips 

per acció educativa a distància de 

tot l’alumnat. 

 

2.3.2. Pla de formació. Propostes. 

Es preveuen les següents formacions un cop analitzades les necessitats comunicades pels 

diferents grups d’interès. 

Descripció Proposant Destinatari Tipus 

Formació específica Esfer@ - Gestió econòmica 
(secretaris novells)  

Departament Equip directiu 
novell 

Taller 

Xarxa de competències bàsiques Equip directiu Professorat ESO Xarxa 
CRP 

Formació estratègia digital Comissió ED Claustre PFZ 

Curs preparatori nivell C2 de llengua catalana Grup 
impulsor 

Claustre PFZ 

Treball amb enfocament globalitzat o per 
projectes 

Dep. Ciències Pendent Pendent 

  

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_consulta_anteriors
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_consulta_anteriors
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3. Organització general del centre 

3.1. Calendari i horari general del centre. 

● Activitats escolars ordinàries 

Les activitats lectives de l’alumnat s’inicia el 7 de setembre i s’estén fins el dia 20 de 

juny. Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre al 8 de gener. Les vacances de 

setmana Santa seran del 3 al 10 d’abril. Les proves extraordinàries de batxillerat i dels 

cicles formatius de formació professional seran entre el 17 i el 22 de juny. 

 

L’horari general del centre és de 8:30 del matí a 22 h del vespre, de dilluns a divendres. 

Els diferents estudis tenen els següent horaris generals tots de dilluns a divendres, 

ESO i batxillerat: De 8:30 h a 15 h. 

CFGM: De 8:30 h a 15 h. 

CFGS: De 15:30 h a 22 h. 

PFI: Auxiliar d’instal·lacions i auxiliar de muntatge d’equips informàtics: dilluns de 

8:30 h a 13 h, dimarts i dimecres de 8:30 h a 15 h, dijous i divendres de 8:30 h a 

13 h i de 15:30 h a 18:30 h. 

Auxiliar d’instal·lacions elèctriques, aigua i gas: dilluns de 9:30 h a 14 h i de 

15:30 h a 18:30 h, dimarts de 8:30 h a 11:30 h i de 15:30 h a 18:30 h, dimecres i 

dijous de 8:30 h a 15 h i divendres de 8:30 h a 14 h 

IFE:  De 8:30 h a 14 h. 

 

Horari de la consulta oberta del Programa salut i escola: No està determinat. 

 

● Activitats extraescolars 
o ANGLÈS / ALEMANY 

▪ Prova de nivell. Setembre  
▪ Professora: Nadiua  
▪ Durada curs: Octubre a Maig  
▪ Grups: Reduïts de 4 a 6 alumnes Grups: Reduïts de 4 a 6 

alumnes 
▪ Nivell 1 (1r/2n). Divendres de 5 a 2/4 de 7 tarda Alemany inicial 

Dilluns o dimecres 4 a 2/4 de 6 
▪ Nivell 2 (3r/4t/Bat). Divendres de 2/4 de 4 a 5 tarda. 
 

o FRANCÈS  
▪ Prova de nivell: Setembre. Dirigit a totes les edats 
▪ Professora: Nadiua. Durada Octubre a Maig. 
 

o FUTBOL 
▪ Prova de nivell: Setembre. Dirigit a totes les edats 
▪ Durada Octubre a Maig 
 

o TÈCNIQUES D’ESTUDI 
▪ Dirigit a: Alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t. ESO. Grups:10 a 15 alumnes 

Grups: Mínim 6 alumnes 
▪ Nivell 1:1r, 2n, 3r i 4t ESO. Durada:12 sessions (1r trimestre) 
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o IMPRESSIÓ 3D, ROBOTICA, DRONS. 
▪ Dirigit a alumnes del 1r, 2n, 3r i 4t ESO. Grups: 10 a 15 alumnes 

Grups: Mínim 6 alumnes 
▪ Nivell 1: 1r, 2n, 3r i 4t ESO. Durada:12 sessions (1r.trimestre) 

Nivell 2: 1r i 2n BAT. Horari: Dilluns o dimarts, 5 a 6 tarda. 
Horari: Dimecres 2/4 de 5 a les 6 tarda. 

 

3.2. Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del 

centre 

Aquests criteris són recollir les propostes d’assignacions de matèries, tutories, càrrecs, 

coordinacions i altres dedicacions entre el professorat dels departaments, els espais 

específics indicats pels departaments, les propostes per l’atenció a la diversitat de 

l’alumnat en els diferents nivells si escau. Aquesta proposta es fa a partir de la 

formulació de les matèries que cada departament imparteix a partir de la concreció del 

currículum dels diferents estudis, les coordinacions i les tutories assignades. Tot això 

tenint present les instruccions recollides a la normativa i els recursos d’espais i d’hores 

de professor/a disponibles. 

 

En el curs 2022-2023 l’horari setmanal amb permanència fixa al centre és de 24 hores. 

19 hores lectives i 5 hores d’activitats complementàries (com són guàrdies i reunions 

setmanals). Les hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix són 6 

hores. Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica. La preparació 

de les classes, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de 

materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, 

millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc., disposa de 7 

hores i 30 minuts. 

 

Les decisions en relació amb l'organització i la distribució del temps escolar vetllen per 

la coherència de l'acció educativa i estan orientades a la millora dels resultats educatius. 

Els documents d’organització i gestió del centre recullen que l’elaboració dels horaris 

ha de prioritzar els objectius del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció 

vigent. 

 

De les directrius del projecte educatiu a l’hora de confeccionar els horaris destaquen: els 

grups d’adaptació curricular a 3r i 4t ESO, els desdoblaments, l’hora addicional d’altres 

tasques dels tutor i tutores. Tothom ha de tenir com a mínim una hora de guàrdia. En el 

cas de necessitar més professorat per atendre puntualment absències de professorat o 

qualsevol altre circumstància que ho requereixi, les caps d’estudis assignaran les 

guàrdies necessàries al professorat disponible i ho comunicaran tan aviat com sigui 

possible. 
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3.3. Planificació de les activitats del centre 

Calendari de reunions i avaluacions 

Les reunions d’equips docents d’ESO i batxillerat és fan amb caràcter general els 

dimecres de 16 h a 17 h. En general en format presencial. Les reunions de departaments 

i divisions es fan amb caràcter general els dimecres de 17 h a 18 h. 

 

Es fan reunions periòdiques de diverses comissions, 

 

● Comissió d’atenció a la diversitat trimestralment 

● Comissió d’informàtica mensualment el primer dimarts del mes. 

● Comissió de mobilitat formativa i cooperació internacional mensualment el 

segon dimarts del mes. 

● Comissió de qualitat i millora contínua quinzenalment els tercer dimarts del 

mes. 

● Comissió d’assessorament i reconeixement trimestralment. 

● Consell de direcció trimestralment dimecres a la tarda. 

 

Es realitzen reunions de comissió de caps de departament dos cops per trimestre 

dimecres a la tarda. 

Es realitzen reunions de claustre del professorat tots els trimestres a més d’un claustre 

d’inici i un de tancament de curs, en dimecres a la tarda. 

Es realitzen reunions de consell escolar trimestralment que inclou els consells d’inici i 

tancament del curs. 

Les avaluacions és concreten en un horari a banda per a cada trimestre. Es realitzen en 

general fora de l’horari fix de permanència tot i que també es poden fer servir les 

reunions d’equip docent i de departaments. 

Espais per a les entrevistes dels tutors 

En la planificació dels horaris dels tutors/es s’ha provat d’evitar assignar les hores per 

entrevistes coincidents. Per tal de facilitar el nombre molt important d’entrevistes dels 

tutors/es amb les famílies i les entrevistes individualitzades amb els alumnes s’amplien 

els espais per a poder realitzar aquesta tasca. A més de l’anomenat despatx de tutoria es 

disposarà de l’espai de mediació, l’espai contigu a l’aula d’emprenedoria. Atès que 

alguns d’aquests espais permanents tenen altres usos al llarg de la setmana es farà un 

horari de disponibilitat per tal de reservar-los i facilitar la planificació de les entrevistes 

als tutors/es. Per altra banda en el cas de coincidències els departament i altres espais 

estan disponibles si escau. Les entrevistes poden ser presencials o telemàtiques a criteri 

de les famílies i tutors/es. 

Entrega dels resultats de les avaluacions a les famílies 

En el primer i segon trimestre es fan reunions de grup amb les famílies corresponents 

per a informar dels resultats globals de l’avaluació del grup i entregar els resultats de les 

avaluacions individuals dels grups d’ESO. L’hora d’entrega prevista serà les 17 h del 

dimarts o dimecres corresponent al final de l’avaluació que està previst els dies 

20/12/2022 i el 29/03/2023 segons els calendaris del curs que formen part d’aquest 

document. Els resultats de la tercera avaluació i de les avaluacions finals ordinària 

s’entrega als alumnes el 16/06/2023. 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL  

2022 - 2023 
 

 

 

 
Setembre 2022 APROVAT Octubre 2022 Pàgina 24 de 40 

VERSIÓ 01 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL  

 

Concrecions curriculars 

Les concrecions curriculars pels curs 2022/2023 a l’ESO i al batxillerat es corresponen 

a les instruccions publicades pel departament per aquest curs. 

En els cicles formatius es corresponen als decrets que ordenen aquests ensenyaments. 

En el nostre centre tenim concrecions vinculades amb les mesures flexibilitzadores 

d’aquest ensenyament i en concret amb la formació en alternança dual i amb l’opció 

d’assolir dos cicles formatius en tres cursos. 

Calendari dels servei de qualitat i enquestes de satisfacció 

Està previst fer durant aquest curs una auditoria interna el dia 23/02/2023 i una auditoria 

de seguiment externa el dia 18/05/2023. Per tal de realitzar de forma eficaç la gestió de 

la qualitat en el centre es realitzen enquestes de satisfacció als diferents sectors 

d’interès. El calendari es concreta en la següent taula. 

 

Codi Temàtica i sector a qui s’adreça Data 

C0301-en01 Preinscripció i matrícula de l’alumnat   Inici del primer trimestre 

C0301-en03 Acollida dels professors nouvinguts Inici del primer trimestre 

C0301-en02 Satisfacció de l’alumnat Tercer trimestre 

C0301-en05 

Satisfacció de les empreses 

col·laboradores en la Mobilitat i Coop. 

Inter. 

Final de les pràctiques de 

Mobilitat i Coop. Inter. 

C0301-en06 Satisfacció del professorat Finals del tercer trimestre 

C0301-en07 Satisfacció del PAS Finals del tercer trimestre 
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4. Recursos humans 

4.1. Equip directiu 

Càrrec Nom i cognom Especialitat 

Director Andreu Martín Tecnologia 

Cap d’estudis Aurèlia del Rio Anglès 

Secretaria Sofia Llauradó Anglès 

Cap d’estudis FP Javier Bubí Mecanització i mant. 

Coordinació pedagògica Montse Calatayud Geografia i Història 

Cap d’estudis adjunt Dolors Juan Tecnologia 

Administrador Javier Mesas Sistemes electrònics 

 

4.2. Càrrecs de coordinació 

Càrrec Nom i cognom 

Coordinadora 1r cicle ESO Annabel Closa 

Coordinador 2n cicle ESO Leire Guarrotxena 

Coordinadora batxillerat Montserrat Llop 

Coordinador formació professional Josep Manel Duran 

Coordinació d’itinerari formatiu específic Maite Pàmies 

Coordinadora mediació Núria Martínez 

Coordinació d’informàtica Franc Troyano 

Coordinació LIC Maria Reina Forés 

Coordinació de prevenció de riscos laborals Salvador Puig 

Coordinació d’activitats i serveis escolars Oscar Castaño 

Coordinació de qualitat i millora continua Florenci Esquerré 

Coordinació de mobilitat i cooperació internacional Lucia Milián 

Coordinació de la FP Dual / Borsa de Treball Manu Pozo 

Coordinació de reconeixement de l’experiència 

laboral 
Javier Serrano 

Coordinació d’Escoles Verdes Gonzalo Balta 

Coordinació d’EmprenFP M. Dolors Ortiz 

Coordinació d’InnovaFP Josep Albaigès 

Coordinació d’IntegraFP Josep Albaigès 

Coordinació FuturaFP Biotza Askatu Ramos 

Coordinació d’OrientaFP Roser Inglés 
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4.3. Caps de departament i seminari 

Departament / seminari Nom i cognom 

Biologia i Geologia Montse Plans 

Ciències Experimentals M. Jesús Blasco 

Ciències Socials Jordi Bages 

Educació Física Belén Aznar 

Educació Visual i Plàstica i Música Núria Capella 

Llengua Anglesa M. Carme Cugat 

Llengua Catalana Imma Singla 

Llengua Castellana Núria Roca 

Matemàtiques M. Rosa Franquès 

Orientació i Psicopedagogia Núria Martínez 

Tecnologia Màrius Gómez 

Electricitat Eric Castaño 

Electrònica Miquel Àngel Valero 

Fabricació mecànica Jordi Ruiz 

Formació i Orientació Laboral Mercè Granollers 

Manteniment Pau Avinyó 

 

4.4. Tutories 

Grup Nom i cognom 

1 ESO A Adriana Campos 

1 ESO B Lídia Pallarès 

1 ESO C Núria Capella 

1 ESO D Lídia Garrido 

2 ESO A Joan Vendrell 

2 ESO B Glòria Oriol 

2 ESO C Rosa Marín 

3 ESO A Ignasi Rullo 

3 ESO B Manel Martínez 

3 ESO C Gonzalo Balta 

3 ESO D M. Ester Salvat 

3 ESO E Laura Calatayud 

4 ESO A Leire Guarrotxena 

4 ESO B Sara Huguet 

4 ESO C Jose López 

4 ESO D J. Francesc Segarra 

4 ESO E Teresa Muñoz 

1 BAT A Magda Alberich 

1 BAT B Carme Merlo 

2 BAT A Chantal Sans 

2 BAT B Montserrat Reig 
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CME1 Javier Serrano 

CME2 Daniel Reinón 

CMM1 Albert Gonzalez 

CMM2 Pau Avinyó 

CMO1 Miquel Àngel Valero 

CMO2 David Castellví 

CMSP1 Alexis Pegueroles 

CMSP2 Roser Inglés 

CSE1 Marc Llevadot 

CSE2 Xavier Contijoch 

CSM1 Jèssica Doello 

CSM2 Jordi Ruiz 

CSMEC1 Lucia Milian 

CSMEC2 Manuel Pozo 

PFI INSTAL Ricardo López 

PFI INF Raul Castro 

SIEI Alba Closa 

IFE1 Sònia Parra 

IFE2 David Montes 

IFE3 Noèlia Pan 

IFE4 Maite Pàmies 

 

4.5. Tutories tècniques, manteniments i altres coordinacions 

Per tal d’atendre altres aspectes relacionats amb la gestió i la coordinació, a més de la 

tutoria de la formació en centres de treball i estades en empreses, el manteniment de 

laboratoris, aules de tecnologia i aules específiques i la coordinació, si escau, de 

programes d'innovació que desenvolupi el centre, es realitzen diverses tutories tècniques 

per atendre funcions que faciliten la prestació del servei al centre. Puntualment, a banda 

de les que s’enumeren, es poden desplegar altres que siguin necessàries al llarg del curs. 

Estan definides les tutories tècniques, manteniments i coordinacions següents. 

 

● Audiovisuals 

● Biblioteca 

● Certificació de Llengües Estrangeres 

● Coordinació Competències Bàsiques 

● Coordinació PFI 

● Impuls Escola Verda 

● Lliga interna 

● Manteniment de centre 

● Manteniment de taller elèctric 

● Manteniment de taller electrònic 

● Manteniment de taller manteniment 

● Manteniment de taller metall 

● Programa tutoria entre iguals  
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5. Mecanismes d’avaluació i indicadors 

5.1. Mecanismes de seguiment de l’aplicació de la programació 

S’informarà regularment del grau d’assoliment dels objectius i les accions realitzades al 

consell escolar, claustre de professors i administració educativa per tal que es puguin 

formular propostes inicialment i avaluar el desenvolupament de la programació i els 

resultats en l’àmbit educatiu i administratiu. 

5.2. Definició dels indicadors d’acompliment dels objectius 
1. Índex d'alumnes amb resultats de la prova de competències situats en la franja 

baixa: Prova de 4t d'ESO. 

2. Índex d'alumnes amb resultats de la prova de competències situats en la franja 

alta: Prova de 4t d'ESO. 

3. ESO: graduació 

4. % 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. 

5. Rendiment acadèmic del Batxillerat. 

6. Resultats CFGM : Graduació 

7. Rendiment acadèmic de l'ESO 

8. Resultats CFGM: Absentisme de l'alumnat superior al 10%. 

9. % de valoracions molt positives de la comissió de convivència, servei de 

mediació i programa de prevenció de l’assetjament #aquiproubullying. 

10. Creació del grup impulsor en coeducació. 

11. Existència d’una definició d’objectius per part del grup impulsor en coeducació. 

12. ESO: índex d'abandonament d'estudis. 

13. Batxillerat: índex d'abandonament d'estudis. 

14. Resultats CFGM: Abandonament. 

15. Resultats CFGS: Abandonament. 

16. Nombre de projectes d’innovació en que es participa. 

17. % d’àrees i divisions implicades en els projectes d’innovació pedagògica. 

18. % d’accions realitzades amb metodologies innovadores. 

19. % d’escoles que assisteixen a les reunions de la xarxa amb escoles adscrites. 

20. % de revisió i actualització del PEC i NOFC respecte l’aplicació de noves 

metodologies a l’ESO i el batxillerat, les noves orientacions en els cicles 

formatius i la formació dual i el desenvolupament de l’Estratègia Digital de 

centre. 

21. % de comissions i consells on assisteixen membres dels col·lectius d’alumnes, 

famílies i administració educativa que en formen part. 

22. % de participació en les enquestes dels diferents sectors. 

23. % de docents que són responsables de coordinacions i projectes del centre. 

24. % de valoració positiva de la comissió d’emprenedoria. 

25. Índex de mobilitat del professorat del centre. 

26. Valoració de la pàgina web per part de la comissió d’estratègia digital. 

27. % de valoració positiva en la disponibilitat d’espais necessaris dels 

departaments. 

28. Context CF: Demanda. 
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29. Nombre de projectes i convenis participats amb administracions i empreses. 

30. % de valoració positiva de la comissió d’estratègia digital. 

 

5.3. Definició d’indicadors d’eficàcia de les estratègies. 

Es proposen els següents indicadors per avaluar l’eficàcia de les estratègies proposades, 

% de processos realitzats 

% de valoració positiva en enquesta sobre impacte en els objectius del PdD 

6. Documents de referència 
Documents d'organització i gestió del centre. 

Quaderns d'avaluació. 49. L'avaluació de quart d'ESO 2021. Consell Superior 

d’Avaluació del Sistema Educatiu. Departament d’Ensenyament. 

Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Línies estratègiques. Departament 

d’Educació. 

Pla de formació (Drive Centre) 

Usos lingüístics en l’àmbit educatiu (Drive centre) 

Objectius de l’estratègia digital de centre (Drive centre) 

 

 

  

https://espai.educacio.gencat.cat/Normativa/DOIGC/Pagines/default.aspx
http://csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/publicacions/quaderns-avaluacio/quaderns-avaluacio-49/
https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/ofensiva-exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf
https://docs.google.com/document/d/1QwGtcpnwjML4S2hqMqqmam0kRy7Yi0AUl3TXSWLCyPg/edit
https://docs.google.com/document/d/1QwGtcpnwjML4S2hqMqqmam0kRy7Yi0AUl3TXSWLCyPg/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17ujkC_hKVIIIA64hlPRvddt6zcKgZ1ub
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1elRjLmnNvvnWJWEzXaw8eDhdYGMc7A4Vw7XgeUHHa1g/edit#gid=512496908
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Annexos 

Annex 1. Estudis que s’imparteixen al centre i matrícula 

Pla d'estudis Nivell Règim 

ESO LOE - Educació secundària obligatòria. 3 línies. 1r a 4t   DIÜRN 

CFPM EE10 - Instal·lacions elèctriques i automàtiques 1r i 2n DIÜRN-MATÍ 

CFPM EE30 - Instal·lacions de telecomunicacions 1r i 2n DIÜRN-MATÍ 

CFPM FM20 - Mecanització 1r i 2n DIÜRN-MATÍ 

CFPM IM10 - Manteniment electromecànic 1r i 2n DIÜRN-MATÍ 

CFPS EEB0 - Automatització i robòtica industrial 1r i 2n TARDA-VESPRE 

CFPS IMC0 - Mecatrònica industrial 1r i 2n TARDA-VESPRE 

CFPS FMB0 - Programació de la producció en fabricació mecànica  1r i 2n TARDA-VESPRE 

BATX LOE 2000 - Batxillerat de ciències i tecnologia i LOE 3000 -  

              Batxillerat d'humanitats i ciències socials. 2 línies. 1r i 2n DIÜRN-MATÍ 

PFI IC01 - Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics 1r DIÜRN-TARDA 

PFI EE02 - Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas 1r DIÜRN-TARDA 

IFE Itinerari formatiu específic amb perfil: Auxiliar de vendes i 

              atenció al públic 1r a 4t DIÜRN-MATÍ 

  

Estudis Nivell Matrícules 

LOE - Educació secundària obligatòria 1r 105 

 2n 95 

 3r 130 

 4t 124 

LOE 2000 - Batxillerat de ciències i tecnologia 1r 44 

 2n 19 

LOE 3000 - Batxillerat d'humanitats i ciències socials 1r 32 

 2n 26 

EE10 - Instal·lacions elèctriques i automàtiques 1r 33 

 2n 29 

EE30 - Instal·lacions de telecomunicacions 1r 31 

 2n 23 

FM20 – Mecanització 1r 33 

 2n 30 

IM10 - Manteniment electromecànic 1r 33 

 2n 16 

EEB0 - Automatització i robòtica industrial 1r 23 

 2n 19 

FMB0 - Programació de la producció en fabricació mecànica 1r 14 

 2n 10 

IMC0 - Mecatrònica industrial 1r 28 

 2n 29 

IC01 - Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics 1r 16 

EE02 - Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas 1r 15 

IFE - Itinerari formatiu específic amb perfil: Auxiliar de vendes i  

atenció al públic 1r 11 

 2n 11 

 3r 12 

 4t 6 

Dades del 04/10/2022 
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Annex 2. Composició del consell escolar i de les seves 

comissions 

 

Composició del consell escolar 

Sector del consell escolar Nom i cognoms 

Equip directiu Andreu Martín Martínez (President) 

 Aurèlia del Rio Rosales (Cap d’estudis) 

 Sofia Llauradó Martell (Secretària) 

 

Sector professorat Magda Alberich Forns 

 Jordi Bages-Querol Blanco 

 Maria del Carme Cugat Anguera 

Jose López Ramírez 

 Alexis Pegueroles Membrado 

 Guillem Peña Rius 

 Núria Roca Llauradó 

 Chantal Sans Sancho 

  

Sector alumnes Abril Calderon Passarius 

 Joan Descarrega Llop 

 Baltasar Gonzàlez Alcaraz 

Marta Sampedro Bedmar 

  

Sector pares/mares  Pilar Alcántara Alcántara 

Mònica Pous Flinch 

 Juan Carlos Jaraba García 

 Natàlia Loose Guinjoan 

  

Sector PAE Carolina Gonzàlez Vila 

Sector PAS Montserrat Alabart Cura 

Representant de l’ajuntament Anna Roig i Puig 

Representant de l’AMPA Núria López Vallverdú 

Representant de l’empresa Josep Maria Baiges Gispert 
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Comissions del consell escolar  

Comissió permanent  

Sr. Andreu Martín Martínez President 

Sra. Aurèlia del Rio Rosales Cap d’Estudis 

Sra. Sofia Llauradó Martell Secretària 

Sra. Pilar Alcántara Alcántara Representant Mares i Pares 

Sra. Carme Cugat Anguera Representant Professorat 

Sra. Joana Descarrega Llop Representant Alumnat 

  

Comissió econòmica  

Sr. Andreu Martín Martínez President 

Sra. Sofia Llauradó Martell Secretària 

Sr. Javier Mesas Laserna Administrador 

Sra. Natàlia Loose Guinjoan Representant Mares i Pares 

Sr. Alexis Pegueroles Membrado Representant Professorat 

Sra. Abril Calderón Pasarrius 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 García Representant Mares i Pares 

Sra. Núria Roca Llauradó Representant Professorat 

Sra. Marta Sampedro Bedmar Representant Alumnat 
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Annex 3. Calendari general, de reunions i avaluacions 
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Annex 4. Concrecions curriculars 

Veure el projecte educatiu de centre.  
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Annex 5. Horaris dels grups d’alumnes 
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Annex 6. Activitats fora del recinte escolar. Sortides i viatges 

escolars 
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Annex 7. Actuacions que es deriven del programa 

#aquiproubullying 

1. Actuacions de sensibilització per a tota la comunitat escolar: 

a. Difusió d’activitats realitzades per l’alumnat a les xarxes socials. 

b. Pestanya informativa #aquiproubullying a la pàgina web de l’Institut. 

c. Dues dates imprescindibles al calendari per sensibilitzar la nostra 

comunitat educativa en matèria de gestió de conflictes i d’assetjament o 

ciberassetjament : el 21 de gener Dia Europeu de la Mediació i el 2 de 

maig Dia Mundial del bullying i l’assetjament escolar, activitats 

coordinades amb diferents departaments per donar visibilitat al 

programa. 

d. Presentació del programa al claustre en format de píndoles, a través de la 

plataforma I-educa, i el Classroom del Claustre. 

e. Suro informatiu amb material creat propi per donar visibilitat al 

programa. 

2. Actuacions de prevenció: 

a. Proposta de treball del material del programa #aquíproubullying a les 

tutories de 1er a 4rt d’ESO, fent ús dels quaderns docents i els de 

l’alumnat. 

b. Al llarg del curs acadèmic, es presenta un calendari amb diferent 

propostes a desenvolupar al llarg del curs. En el cas del Servei de 

Mediació, són activitats relacionades amb la Gestió positiva dels 

conflictes i que ocupen hores de tutoria. En el cas de la TEI, també 

impliquen hores de tutoria dels alumnes tutorats i exigeixen una 

planificació prèvia exhaustiva dins l’horari. Les activitats de prevenció es 

focalitzen en el primer cicle de la ESO, sense oblidar la resta i es van 

realitzant al llarg de tot el curs acadèmic. En els darrers dos anys, degut a 

la situació epidemiològica, el confinament, s’ha vist afectat el 

funcionament normal dels serveis. 

c. Durant el curs, en el marc del pla d’acció tutorial es desenvolupen 

diferents tallers proposats per Joventut de l’Ajuntament per la prevenció 

de l’assetjament, xerrades amb Mossos d’Esquadra pel ciberassetjament, 

representació d’obres teatrals, entre d’altres que es contemplen dins les 

actuacions preventives del centre. 

d. Implementació d’eines i canals per facilitar a l’alumnat la visibilitat dels 

casos d’assetjament: correus electrònics de referència dels serveis, APP 

B-Resol, bústia de mediació, etc. Actualment, el Departament 

d’Educació també posa a servei de la comunitat educativa la UsApps. 

e. Realització de reunions periòdiques amb els responsables dels projectes, 

el psicopedagog del centre i l’EAP. 

3. Formació als diferents sectors de la comunitat escolar: 

a. L’Institut participa activament en la realització d’activitats adreçades a la 

millora de la convivència: formació elaboració Pla de convivència, 

formació #aquíproubullying per implementar el programa al centre, 

formació APP B-resol, establiment d’equips de treball, formacions en 

centre per la Gestió positiva dels conflictes, … 
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b. Realització de trobades i xerrades amb professionals per tractar la gestió 

positiva dels conflictes i parlar sobre assetjament i ciberassetjament. 

4. Detecció. 

a. Servei comunitari “Guaites”, en el cas de centres de secundària: En el 

curs actual es planifica de manera pautada, en formació de l’equip de 

referència per establir-ho com un servei de referència al centre per 

l’alumnat i per detectar els possibles casos d’assetjament. S’intenta 

vehicular a través d’un dinamitzador de l’equip de guaites i l’informació 

del servei comunitari a través de les tutories. Degut a la pandèmia, 

s’intentarà a través dels delegats i en el proper curs s’haurà de 

reestructurar. 

i. Altres instruments de detecció (enquestes, sociogrames, canals de 

denúncia...). 

ii. Reunions periòdiques amb EAP, psicopedagog del centre i 

responsables dels projectes. 

iii. APP B-RESOL, compta amb referents del centre a qui es poden 

adreçar per fer denúncia d’alguna situació. Actualment, el 

Departament d’Educació posa a disposició de la comunitat 

educativa la UsApps. 

iv. Bústia de mediació, correu electrònic. 

v. Davant d’alguna sospita, es realitzen sociogrames per part del 

psicopedagog del centre amb col·laboració amb el tutor. 

vi. Enquestes de coneixement, de satisfacció del diferents serveis, en 

moments puntuals del curs acadèmic per tota la comunitat 

educativa. 

5. Intervenció. 

a. Estratègies de suport a la víctima i a l’assetjador: 

i. Establiment de pautes d’actuació i un protocol definit per part del 

centre amb els passos a seguir amb la víctima, l’assetjador, les 

famílies i els diferents professionals que actuen, definició del 

mateix al Pla de convivència. Revisió i incorporació dels 

protocols dins el PEC. 

b. Dinàmiques d’intervenció grupal: xarxa de suport, cercles de 

confiança… 

i. Xarxa de suport, mapa dels diferents recursos i les diferents 

actuacions. 

ii. Realització de dinàmiques puntuals per part dels serveis i 

dinàmiques definides dins la tutoria en consens amb els serveis, el 

psicopedagog del centre, etc per definir estratègies per a cada 

curs. 

c. Suport de professionals especialitzats (EAP, orientadors...). 

6. Avaluació. 

A través de qüestionaris dirigits als diferents implicats del programa. 

a. Avaluació del programa i la seva implementació. 

b. Avaluació de l’equip de referència. 
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c. Avaluació per part del claustre. 

d. Avaluació per part de la resta de la comunitat educativa. 

e. Avaluació Servei comunitari Guaites. 

7. Propostes de millora 

 


