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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Dades del centre i de la població: característiques 

socioeconòmiques més destacades de l’entorn i del centre 

Denominació: Institut Lluís Domènech i Montaner.  Codi centre: 43007166 

Població: Reus (104.373 habitants, font IDESCAT 2019) 

Adreça postal: Carrer de Maspujols, 21- 23. Reus 43206. 

Telèfon: 977312381 FAX: 977319955 

Correu electrònic: correu@iesdimreus.cat Pàgina web: http://www.iesdimreus.cat/ 

Moodle: http://agora.xtec.cat/ies-domenech-i-montaner-reus/moodle/ 

Nodes: http://agora.xtec.cat/ies-domenech-i-montaner-reus/ 

L’institut va començar a funcionar l’any 1989 com a Institut de Formació Professional a 

partir d’una divisió en dos centres educatius de l’Institut de Formació Professional Baix 

Camp, actualment Institut Baix Camp. L’any 1996 s’inicien els estudis d’ESO que van 

ser rebuts com una oportunitat per tal d’adaptar-se als canvis en la funció dels centres 

d’educació secundària. L’institut està situat al nord de la ciutat, a les afores, en un entorn 

on limita sectors urbanitzats amb espais per altres usos. L’entrada principal està al carrer 

de Maspujols, on hi ha habitatges unifamiliars arrenglerades antigues i en alguns casos 

de construcció precària. El carrer té un equipament utilitzat com a zona de pràctiques per 

les autoescoles i a continuació una finca abandonada. Aquesta zona està en procés de 

desenvolupament urbanístic on s’ha programat l’edificació de vivendes aparellades. El 

carrer finalitza en un camí de terra que travessa una finca particular que mena al camí de 

les Ànimes, el qual condueix fins el camí de la pedrera del Còbic. Aquest camí en direcció 

al nucli urbà porta fins l’avinguda del Comerç. L’entrada dels alumnes es realitza pel 

passeig del Nord on la mobilitat i l’accés a la parada de transport urbà és més senzilla. 

Existeix una nova zona residencial propera, urbanització Reus Nord, construïda a partir 

del 2005, i que està formada cases unifamiliars aparellades. Bona part del perímetre del 

centre limita amb terrenys no urbanitzats incloent una petita riera. El límit nord serà el 

passeig del Nord i a l’altra banda del que serà aquest passeig hi és des del 2007 l’escola 

Els Ganxets que de moment continua en aularis modulars. Més enllà el terreny és agrícola 

i natural. Tenim a tocar la vil·la rural de Castellvell del Camp, la qual no disposa de centre 

d’ensenyament secundari i explica el fet que rebem alumnes del seu centre de primària, 

l’escola Santa Anna. Aquesta escola en l’actualitat compta amb dues línies. 

Els alumnes del nucli urbà de Reus provenen dels barris més propers, Barri Niloga, i de 

les escoles adscrites al centre, principalment de l’escola Joan Rebull (tres línies) i de 

l’escola Montsant (una línia). També hi ha un nombre important d’alumnes de l’escola 

La Vitxeta i amb menor nombre de la resta de la ciutat. El perfil socioeconòmic és divers 

però predominen les famílies de classe mitjana i treballadora, força motivades i 

mailto:correu@iesdimreus.cat
http://www.iesdimreus.cat/
http://agora.xtec.cat/ies-domenech-i-montaner-reus/moodle/
http://agora.xtec.cat/ies-domenech-i-montaner-reus/
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participatives per la millor educació dels seus fills i filles. Les escoles enumerades tenen 

una demanda molt important i un reconeixement social molt alt. Està previst un canvi en 

l’adscripció de les escoles de primària als centres de secundària de forma que quedarien 

adscrites a un únic centre de secundària a partir del curs 2021-2022. Els centres de 

primària adscrits al nostre centre seran l’Escola Montsant, Mowgli i La Vitxeta. Totes 

tres escoles tenen projectes educatius i equips docents excel·lents. En definitiva tres 

centres d’infantil i primària referents a la ciutat. 

1.2. El projecte institucional a partir del projecte educatiu del 

centre 

1.2.1. Caràcter propi i trets d’identitat 

L’institut és defineix com a escola catalana, ideològicament pluralista, tant en la vessant 

política com religiosa, i laica. Com a centre educatiu públic és respectuós amb les diverses 

concepcions filosòfiques del món i la vida, les diverses ideologies polítiques, les maneres 

diverses de pensar i és obert a tothom. El centre dona als seus alumnes les informacions 

de forma objectiva perquè gradualment formin els seus propis criteris i analitzant i 

participant de la realitat prenguin les seves decisions amb responsabilitat.  

1.2.2. Visió i Valors 

La visió del centre en el Projecte Educatiu de Centre, d’aquí en endavant referit com a 

PEC, el mostra com un sistema obert, connectat i interactiu amb altres sistemes que són 

el reflex de la comunitat social immediata que els envolta i de la societat en general. 

Pretén tenir la capacitat de donar resposta a les expectatives de la comunitat de la que ens 

sentim partícips i dels nostres grups d’interès mitjançant els objectius que es plantegen en 

els diferents nivells i àmbits. 

En el PEC es recullen els següents valors: l’educació com a procés integral, el pluralisme 

i els valors democràtics, la coeducació, la participació i la relació amb l’entorn. Aquests 

valors són plenament assumits en aquest projecte de direcció. 

1.3. Característiques del Projecte de Direcció. Principis i 

prioritats generals 

Aquest Projecte de Direcció, d’aquí en endavant referit com a PdD, s’ha elaborat de forma 

que sigui des del moment de la seva generació un referent i guia útil per a tots els sectors 

de la comunitat educativa i una eina de participació, actuació i reflexió. Facilita el flux 

entre els objectius, estratègies i accions a desenvolupar al centre en els propers quatre 

anys amb la normativa educativa, el PEC, l’estructura organitzativa i la relació amb 

l’entorn del centre. Per altra banda, inclou aportacions en la diagnosi de la situació inicial 

per part dels diferents membres de la comunitat educativa.  

El principal objectiu d’aquest PdD és posar l’avaluació en el centre de la pressa de 

decisions d’una planificació estratègica compartida desenvolupant el centre com una 

organització que reflexiona, innova i aprèn dels seus propis encerts i errors, del 

coneixement de la seva comunitat de forma que s’adapta al seu entorn de forma eficaç i 
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eficient. Tot això per aconseguir que en l’ensenyament obligatori els alumnes assoleixin 

les competències bàsiques i en general en tots els estudis es puguin assolir els millors 

resultats educatius atenent les capacitats de cadascun dels alumnes, reduir 

l’abandonament escolar i millorar la cohesió social vetllant per l’equitat. Es potenciarà el 

desenvolupament de la comunitat educativa amb la participació en programes 

d’innovació que proposi l’administració educativa i la mateixa comunitat educativa, 

aprofundint el desenvolupament del projecte de qualitat i millora continua, el projecte de 

mobilitat formativa i cooperació internacional i el projecte d’emprenedoria. Tot això en 

un context d’impuls a l’autonomia de centre, així com aprofundint la relació de l’escola 

amb les famílies i l’entorn, en el nostre cas amb especial menció de les empreses i entitats 

socials i econòmiques. Es proposarà l’impuls del PEC per la continua adaptació de 

l’estructura organitzativa, el currículum i la gestió al decret d’autonomia de centres i 

també referenciar els elements estratègics com són la missió, una renovada visió i els 

objectius de centre en un cicle constant de reflexió, innovació, aprenentatge i millora. 

Anna Jolonch (2017) indica que “Els sistemes escolars i les escoles poden ser millorats 

per tal d’incrementar l’èxit escolar de tots els alumnes, tenint l’equitat com un factor 

principal dels sistemes avançats” (pàg. 7). És aquest el repte que anima aquest PdD a 

desenvolupar una escola que aprèn i innova per assolir-ho. 

1.4. El meu pensament sobre l’exercici de la funció directiva 

1.4.1. Presentació del candidat a la direcció del centre 

Vaig néixer a Reus el 1965. Soc llicenciat en Ciències Físiques per la UAB i diplomat en 

estudis avançats en l’àrea de coneixement de Màquines i Motors Tèrmics per la URV. 

Vaig ingressar al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari l’any 1993 i al Cos de 

Catedràtics d’Ensenyament Secundari l’any 2009. Tinc les especialitats adquirides per 

oposició de FQ Física i Química i TEC Tecnologia. He ocupat el càrrec de cap de 

departament didàctic en diversitat d’ocasions i de cap d’estudis durant cinc cursos. Soc 

docent a l’institut Lluís Domènech i Montaner des de l’any 1999. He estat director del 

centre en el període 2012-2020. 

1.4.2. Motivació per l’elaboració del projecte de direcció 

L’opció de renovar un nou mandat de la direcció del centre sorgeix de la voluntat que un 

cop consolidades les línies estratègiques iniciades en els dos primers mandats estem en 

condicions d’iniciar una nova etapa en la que en primer lloc es gestionin les necessitats 

d’adaptació al treball competencial en els diferents estudis, amb la perspectiva de 

desenvolupar el tractament integrat de les llengües, i potenciar les activitats en els 

diferents àmbits. Per altra banda s’incorporen noves estratègies per a la millora del centre 

com són la innovació i la capacitat de convertir-nos en un centre que aprèn. L’ús 

generalitzat del domini iesdimreus.cat per a l’activitat educativa de l’alumnat i els docents 

ha de facilitar la comunicació segura i fiable. També per a l’ús dels espais virtuals 

d’aprenentatge que han demostrat ser d’una gran utilitat durant el període de confinament 

viscut el tercer trimestre del curs 2019-2020. El projecte de qualitat i millora contínua ha 
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d’arribar a la certificació en els dos primers anys d’aquest nou mandat. El projecte de 

mobilitat formativa i cooperació internacional ha realitzat el desplegament i consolidació. 

La implementació de la formació dual en els cicles formatius s’ha consolidat en els cicles 

formatius de grau superior. Nous projectes d’innovació s’estan desplegant i un d’ells ha 

d’anar lligat a la voluntat d’una bona part de la comunitat educativa de ser 

corresponsables en el compliments dels ODS i fer un centre sostenible. En l’elaboració 

d’aquest projectes en general, la motivació principal es materialitza en l’exercici de 

l’autonomia de centre amb una visió estratègica, un impuls del PEC i l’adaptació 

conseqüent de l’organització curricular i l’organització de gestió a través de canvis 

graduals i estructurats en cicles continus de progrés i millora. 

1.4.3. Caràcter participatiu i compartit del projecte de direcció  

Aquest projecte s’ha elaborat a partir d’una anàlisi inicial on s’han incorporat, a banda de 

la documentació habitual, unes matrius DAFO elaborades per bona part de la comunitat 

educativa amb una revisió inicial de l’anterior matriu elaborada en 2016. Cal tenir present 

la constant i a vegades radical necessitat d’adaptar-se als canvis en el nostre sistema 

educatiu que es vinculen al desplegament de noves normatives educatives o d’altres 

situacions de context com les viscudes en el darrer trimestre del curs 2019-2020 i que es 

preveu perdurin al llarg del curs 2020-2021. En alguns casos aquests canvis poden 

plantejar adaptacions del present projecte i també probablement en cursos posteriors. En 

qualsevol cas el PdD vol ser un full de ruta que permeti poder incorporar i aprofitar tots 

els canvis per conduir el centre cap el que és la seva visió de futur. 

En segon lloc és fonamenta en l’avaluació del projecte de direcció 2016-2020. La 

memòria que conté aquesta avaluació incorpora propostes per a ser incorporades en un 

nou projecte de direcció. 

Aquest PdD participa del treball compartit amb Ciutat Sàvia CoLab que és un laboratori 

ciutadà, col·laboratiu que forma part del Col·laboratori Cat Sud presentat recentment i 

que vol teixir una xarxa de col·laboració per innovar amb una perspectiva territorial. 

1.4.4. Criteris emprats per a l’elecció de l’equip directiu i presentació 

del mateix 

Els criteris que s’han tingut en compte han estat l’acreditació de les capacitats per les 

tasques que són pròpies de cada càrrec, el bon coneixement de les característiques del 

centre, la seva comunitat educativa i el seu entorn, el compromís amb el projecte de 

direcció i el PEC i la compatibilitat amb la disponibilitat de professorat per cobrir les 

necessitats de docència. L’equip directiu haurà de tenir la credibilitat i capacitat de 

comunicació amb els diferents sectors de la comunitat educativa per tal de facilitar 

l’assoliment dels objectius del PdD de forma compartida. En el centre s’imparteixen 

estudis professionals que justifica l’existència de la figura de l’administrador. S’ha vetllat 

per que tinguin destinació definitiva en el centre. També es considera convenient cercar 

de la paritat en el gènere dels membres de l’equip directiu.  

La composició de l’equip directiu és la que es presenta a la taula 1. 
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Taula 1. Composició de l’equip directiu 

Nom i cognoms Càrrec Especialitat 

Andreu Martín Director Tecnologia 

Aurèlia del Rio Cap d’estudis Anglès 

Jordi Güell Cap d’estudis adjunt Tecnologia 

Sofia Llauradó Secretaria Anglès 

Andreu Lascorz Cap d’estudis CF Pràctiques elèctriques 

Montse Calatayud Coordinació pedagògica Geografia i història 

Josep Barbens Administrador Física i Química 

 

1.5 El consell de direcció com a grup impulsor: definició de 

responsabilitats 

L’organització del centre educatiu té una vessant vinculada als òrgans de direcció i de 

coordinació i una altra vinculada a l’estructura funcional de comissions amb encàrrecs de 

tasques o projectes concrets. El consell de direcció acull aquestes dues estructures per 

coordinar i impulsar les responsabilitats que té assignades. L’objectiu essencial ha de ser 

possibilitar el lideratge distribuït, la corresponsabilitat i el treball en equip en els diferents 

nivells organitzatius. Les NOFC inclouen l’existència del consell de direcció i es proposa 

que: 

• Es reuneixi cada trimestre. 

• Estigui format per l’equip directiu, els coordinadors i els responsables de 

comissions i projectes d’innovació. 

• Tingui la funció d’impulsar i supervisar l’acompliment del PEC, PdD, PAC i faci 

propostes si escau per garantir-ho. 

1.6 Bases reguladores del projecte 

Aquest projecte ha estat elaborat en base a la següent normativa, 

• Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. Llei d’Educació de Catalunya. LEC 

(DOGC núm. 5422, de 16.7.2009, p. 56.589). 

• Decret 12/2010 de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 

5686, de 5.8.2010, p. 61.485) 
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• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics 

i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010, p. 

82.840) 

• Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals (DOGC 

núm. 6899, de 25.06.2015) 

2. DIAGNOSI I ANÀLISI ACTUALITZADA DEL CENTRE I DE 

L’ENTORN 

2.1. Anàlisi de les necessitat educatives i socioeconòmiques de 

l’entorn (DAFO) 

El DAFO que es mostra en l’annex 2 recull les aportacions dels departaments i les 

coordinacions i ha estat obert al professorat. Tot seguit s’enumeren alguns comentaris que 

tenen un consens ampli per part de la comunitat educativa. 

• Impacte dels canvis en l'adscripció dels centres de primària sense prou consens 

global. 

• Alumnat que s'incorpora al centre provinent de centres amb metodologies molt 

diverses. 

• No hi ha prou dotació d'hores per dedicació del professorat a les tutories o les 

coordinacions. 

• Es facilita l'autonomia del centre per definir el seu projecte educatiu adaptat a la 

realitat del nostre entorn i de la comunitat de la que formem part. 

• Els centres de l'entorn treballem en xarxes que permeten d'una forma més eficaç 

compartir valor i sumar esforços per la igualtat en un sistema educatiu cada vegada 

més competencial. Tenim bons centres adscrits. 

• Les famílies, l'AMPA i l'ajuntament tenen interès en participar activament per 

treballar en comú reptes del centre i situar l'alumne com a protagonista actiu del seu 

procés d'aprenentatge. 

• El professorat és en general competent i compromès amb el projecte educatiu del 

centre. Exerceix un lideratge orientat a la qualitat i a la millora de tots els alumnes 

en un context d'autonomia de centre i equitat. 

• La innovació i la cultura avaluadora es va generalitzant entre el professorat. També 

la formació i la participació en xarxes. La diversitat de l'àmplia comunitat educativa 

que formem ens permet actuar com un centre que aprèn. 

• a diversitat d'estudis facilitar disposar de perfils de docents i alumnat molt 

enriquidor. A la vegada la integració i la cohesió entre els diferents perfils és força 

bona. 
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• No està plenament integrada i coordinada la comunicació del centre i l'ús d'entorns 

virtuals d'aprenentatge. La definició dels objectius anuals i a mitjà termini no és 

prou coneguda. 

• El resultat en algunes competències de l'ESO no es prou satisfactòria. No han 

progressat prou els processos d'integració en àmbits de treball competencial. 

• La inscripció en els cicles formatius és desigual i amb mancances d'orientació 

prèvia adequada de l'alumnat. 

• Els processos d'ensenyament i aprenentatge encara han d'adequar-se més al marc 

competencial en alguns àmbits i la millora a partir de l'avaluació no està plenament 

implantada. 

Diversitat significativa 

El centre té de mitjana en els darrer quatre cursos un 6 % d´alumnes amb necessitats 

educatives especials (motrius, físiques, psíquiques i sensorials) que és pot considerar una 

proporció mitjana alta (3,6 % la mitjana de Catalunya, 67 % superior). Aquesta realitat 

en bona part està relacionada amb l’existència del Suport Intensiu per a l’Escolarització 

Inclusiva (SIEI). Els SIEI són uns recursos organitzatius d’atenció als alumnes que 

presenten NEE susceptibles de ser escolaritzats en centres específics amb la finalitat 

d’afavorir la seva integració en l’entorn ordinari. Cal tenir present que el centre és de tres 

línies a l’ESO (tot i que en l’actualitat l’oferta és de quatre grups) i per tant la inclusió 

efectiva pot arribar a una certa quantitat d’alumnes. En aquestes anys els alumnes del 

SIEI han estat uns 15. Per altra banda, els alumnes amb necessitat educatives específiques 

per situació socioeconòmica desfavorida o els de menys de 2 anys d’incorporació al 

sistema educatiu és baix tot i que en els dos darrers cursos s’ha incrementat notablement, 

raó per la qual s’ha demanat el recurs d’Aula d’Acollida. També és relativament baix el 

nombre d’alumnes que gaudeixen d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material 

didàctic complementari i informàtic. 

A la taula 2 es presenten les dades d’escolarització, grups i alumnes, dels diferents estudis 

amb dades dels quatre darrers cursos. El centre ha tingut canvis en l’oferta dels cicles 

formatius i s’ha adaptat a aquesta realitat. 

Taula 2. Dades d’escolarització, grups i alumnes 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Estudis  Grups Alumnes Grups Alumnes Grups Alumnes Grups Alumnes 

ESO 15  15  15  15 468 

Batxillerat 4  4  4  4 125 

CFGM 8  8  8  8 174 
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CFGS 5  5  5  6 118 

CAS 1  1  1  0 0 

PFI 2  2  2  2 27 

IFE 1  2  3  4 39 

Total       39 951 

 

Participació de les famílies 

El centre manté unes relacions fluides i periòdiques amb l’única AMPA a la qual estan 

associades el 75 % de les famílies. L’AMPA programa activitats extraescolars, 

organitzem la venda i distribució dels llibres, gestiona els armariets situats al passadís de 

la planta baixa, col·labora en les activitats culturals que programa el centre i disposa d’un 

representant en el Consell Escolar. L’AMPA compta amb una persona que fa tasques 

administratives i atén a la comunitat educativa de 8 a 11 h durant el curs. L’AMPA 

disposa d’un local ben situat i equipat a l’entrada del centre per atendre el públic i realitzar 

les reunions de la seva junta directiva. Aquest local té un accés al carrer directe. L’AMPA 

té pàgina web, http://www.ampaiesdim.org/, i correu electrònic, ampaiesdim@gmail.com 

i el telèfon de contacte és el 977 330 307, i es reuneixen periòdicament els dimecres a les 

19:30 h. Una representació de l’AMPA es reuneix periòdicament amb la direcció per tal 

de facilitar la comunicació i la coordinació. A l’annex 6 es mostra la composició de 

l’actual junta directiva. 

L’AMPA col·labora en diferents actes del centre com són la castanyada, un aperitiu en 

l’entrega de notes de la 1a avaluació, activitats extraescolars, ... 

La comunicació amb les famílies 

L’entrega de notes de la 1a i la 2a avaluació es fa directament a les famílies que són 

convocades per a ser informades dels resultats generals del grup i dels objectius pel nou 

trimestre. Es realitza una sessió d’acolliment a les famílies de 1r d’ESO a l’inici del mes 

de juliol. Es realitza una sessió d’acolliment a les famílies per la resta de nivells i d’estudis 

a l’inici del curs. Les famílies disposen d’un canal de comunicació a través de la 

plataforma iEduca. Reben un informe amb les faltes i incidències diaris i poden accedir 

amb un usuari per a fer el seguiment complert. Reben missatges al mòbil en el cas que hi 

hagi hagut una falta de convivència. Les famílies disposen d’un formulari per justifica les 

absències dels fills o filles. L’alumnat i les famílies poden accedir a una aplicació 

informàtica per disposar d’informació addicional per a l’orientació en els estudis 

postobligatoris. 

Altres serveis 

http://www.ampaiesdim.org/
mailto:ampaiesdim@gmail.com
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El centre disposa de servei de cantina. El servei transport escolar dels alumnes de 

Castellvell i Almoster el gestiona el Consell Comarcal del Baix Camp. 

2.2. Anàlisi dels informes i memòries de gestió existents al 

centre 

L’Avaluació Anual de Centre va ser en el seu moment amb un resultat global de 3. És 

satisfactori. Incorpora una sèrie de propostes que es tenen en compte en aquest projecte. 

Es recomana avaluar periòdicament l’efectivitat i la pertinença de les actuacions entorn els 

àmbits de abandonament, absentisme, convivència i inclusió per tal d’anar-se adaptant a 

noves realitats, si és menester. 

Es pot dir que el centre participa en alguns dels programes i plans disponibles des del 

Departament d’Ensenyament. En aquests cursos hem estat incorporats o hem sol·licitat 

incorporar-nos als de Qualitat i Millora Continua,  Mobilitat Formativa i Cooperació 

Internacional,  Xarxa FP Dual, OrientaFP, Programa d’assessorament professional a les 

persones i a les empreses, Programa d’innovació i transferència de coneixement Innova 

FP, Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyament professionals, 

Programa de formació en alternança en els ensenyament de formació professional inicial i 

la Xarxa de Competències Bàsiques. 

2.3. Anàlisi dels resultats educatius 

Els resultats acadèmics de l’ESO són satisfactoris. La promoció d’alumnes a 1r és del 98 

%, a 2n del 95 % i al 3r ESO es queda en el 92 %. La graduació a 4t ESO arriba al 79 % 

que és un resultat no prou satisfactori. Aquesta promoció d’alumnat globalment no ha 

progressat tot el que es volia. Entenem que la jornada compactada a l’ESO ha compensant 

en part la potencial minoració dels resultats que implicava la important diversitat de 

l’alumnat en els diferents nivells. Per altra banda s’ha detectat 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 ha augmentat molt 

destacadament. Les absències no justificades en l’ESO se situen en un 36 % dels alumnes 

que falten a més d’un 5 % de les classes i en un 2 % dels alumnes que falten a més d’un 

25 % de les classes. 

Taula 1. Promoció i graduació a l’ESO 

Nivell 2012-16 2016-17 2017-18 2018-19 Millora 

curs ant 

Millora 

2012-16 

1r 98,1 96,7 95,1 98,4 3,3 0,3 

2n 91,6 94,5 96,8 95,2 -1,6 3,6 

3r 81,5 91,2 88,1 92,0 3,9 10,5 

4t 82,0 87,2 84,9 79,0 -5,9 -3,0 
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Els resultats del Batxillerat promociona el 89 % dels alumnes de 1r de batxillerat i es 

gradua el 95 % dels alumnes de 2n. Respecte l’absentisme se situa en el 34 % dels alumnes 

que falten a més d’un 5 % de les classes i no hi ha alumnes que faltin a més d’un 25 % de 

les classes. 

Taula 2. Promoció i graduació al batxillerat 

Nivell 2012-16 2016-17 2017-18 2018-19 Millora 

curs ant 

Millora 

2012-16 

1r 88,1 89,4 87,7 95,9 8,2 7,8 

2n 94,9 98,3 94,6 98,0 3,4 3,1 

 

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

promoció en els CFGM va des d’un 50 % fins a un 61 %. En els CFGS la promoció puja 

d’un mínim dels 61 % fins a un màxim del 85 %. La graduació va en els CFGM d’un 20 

% a un 82 % i ens els CFGS d’un 43 % a un 57 %. Les absències no justificades als 

CFGM se situen en un 57 % dels alumnes que falten a més d’un 5 % de les classes i en 

un 17 % dels alumnes que falten a més d’un 25 % de les classes. Les absències no 

justificades als CFGS se situen en un 47 % dels alumnes que falten a més d’un 5 % de les 

classes i en un 7 % dels alumnes que falten a més d’un 25 % de les classes. L’absentisme 

en els CFGM és notable i té un efecte important en els resultats acadèmics. 

Taula 3. Promoció i graduació als cicles formatius 

Cicle i nivell Mitjana 

2012-16 

2016-

17 

2017-

18 

2018- 

19 

Millora 

curs 

ant 

Millora 

2012-

16 
FM20 – MECANITZACIÓ 1r  66,7 53,8 50,0 -3,8  
FM20 – MECANITZACIÓ 2n 35,2 36,8 18,2 20,0 1,8 -15,2 
IM10 – MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC 1r  40,9 48,0 52,4 4,4  
IM10 – MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC 2n 60,4 42,1 20 63,6 43,6 3,2 
EE10 – INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I 

AUTOMÀTIQUES 1r 
 65,2 26,3 54,2 27,9  

EE10 – INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I 

AUTOMÀTIQUES 2n 
38,9 23,8 41,7 64,3 2,6 25,4 

EE30 – INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

1r 
 48,1 21,7 52,9 31,2  

EE30 – INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

2n 
49,5 60 41,2 81,8 40,6 32,3 

       
EEB0 – AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 

1r 
 65,0 70,6 84,6 14,0  

EEB0 – AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 

2n 
66,4 59,2 52,6 57,1 4,5 -9,3 

FMB0 – PROGRAMACIÓ DE LA PRODUC. EN 

FABRICACIÓ MECÀNICA 1r 
 83,9 66,7 62,1 -4,6  

FMB0 – PROGRAMACIÓ DE LA PRODUC. EN 

FABRICACIÓ MECÀNICA 2n 
70,0 81,8 52,4 42,9 -9,5 -27,1 

IMC0 – MECATRÒNICA INDUSTRIAL 2n 72,0 53,3 47,1 47,6 -0,5 -24,4 

 

Es resumeixen les dades d’absentisme de l’alumnat a la següent taula. 

Taula 4. Absentisme no justificat de l’alumnat segons els estudis i nivell d’absentisme en 

el curs 2018-2019 
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Estudis 
>5 % >25 % 

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

ESO 36,8 45,3 27,2 36,4 3,37 2,32 1,26 2,32 

Batxillerat 24,4 48,8 27,6 33,6 0,79 0,79 0,79 0,79 

CFGM 61,5 60,3 49,1 57,0 22,4 18,0 9,32 16,6 

CFGS 34,0 41,0 49,0 41,3 2,00 18,0 11,0 10,3 

 

A partir d’aquestes dades es desenvoluparà durant aquest curs un pla per la millora del 

rendiment i la fidelització.  

 

2.4. Anàlisi dels resultats d’altres avaluacions 

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

de Catalunya en general i la mitjana dels darrers quatre cursos són inferiors als del 

quadrienni anterior. Més destacadament en les competències lingüístiques, en especial en  

llengua castellana i inferior en llengua anglesa. L’expressió escrita té un resultat inferior 

a les altres competències lingüístiques. 

En les competències matemàtica i científico-tecnològica la disminució no arriba a l’1 %. 

El resultat global de la competència matemàtica està per sota de la mitjana de Catalunya. 

La franja baixa ha augmentat 8 punts i la franja alta s’ha reduït per sota de la meitat 25 

punts. Les reduccions dels resultats han estat més destacats en la competència d’Espai, 

forma i mesura i en el d’Estadística. En el cas d’Espai, forma i volum la franja baixa ha 

augmentat 12,5 punts i la franja alta s’ha reduït per sota de la meitat en 12,5 punts. En el 

cas d’Estadística la franja baixa ha augmentat 12,5 punts i la franja alta s’ha reduït per 

sota de la meitat en 5,7 punts. 

El resultat global de la competència cientificotecnològica és similar al de la mitjana de 

Catalunya. La franja baixa ha augmentat en 13,4 punts i la franja alta s’ha reduït a la 

meitat amb 16,9 punts.  

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

d’aquest curs. La dispersió dels resultats entre les diferents competències globals no és 

excessivament destacable. 

Taula 5. Resultats globals de superació de la prova d’avaluació de quart d’ESO en % i % 

millora dels darrers dos cursos i des de curs 2012-16 

Competència 2012-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2016-20 Millora 

2012-16 

2016-20 

Lingüística: llengua catalana 94,5 92,9 97,7 88,6 86,1 91,3 -3,4 
Lingüística: llengua castellana 92,0 83,3 94,3 84,1 84,6 86,6 -5,9 
Lingüística: llengua anglesa 90,0 84,1 96,5 80,9 93,7 88,8 -1,3 
Matemàtica 87,2 84,5 93,2 85,2 84,8 86,9 -0,3 
Cientificotecnològica 87,0 78,3 97.7 84,3 85,9 86,6 -0,5 
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S’han presentat a les proves PAU 44 alumnes. Un alumne de batxillerat ha obtingut un 

9,200 de nota PAU. Cinc alumnes no han aprovat les PAU. La nota més baixa ha estat un 

4,000.  

2.5. Anàlisi d’altres dades (abandonament escolar prematur, 

absentisme, inserció laboral, recursos humans) 

Abandonament escolar prematur 

L’índex d’abandonament dels estudis de batxillerat i CF no supera la mitjana global de 

Catalunya. En el cas de l’ESO era d’un 1 % en 2015 en aquest cas estem per sota de la 

mitjana, de manera que l’abandonament dels estudis a l’ESO es pot valorar com a baix. 

En alguns CFGM supera en molt la mitjana de Catalunya. Probablement lligat a una 

orientació no prou encertada i a una manca de motivació de l’alumnat i d’adaptació de les 

activitats a la seva capacitat d’aprenentatge. 

Absentisme 

L’absentisme és destacat i preocupant en l’alumnat de Cicles Formatius. Supera en molt la 

mitjana més la desviació superior global i per tant es valora com alta. És alt l’índex 

d’alumnes que compaginen els estudis amb l’activitat laboral en CFGS. Cal tenir present 

aquest fet a l’hora d’avaluar l’absentisme. 

Inserció laboral 

La inserció laboral dels alumnes dels CFGM va del 14% al 66%. Els alumnes de CFGM 

que continuen estudiant va del 34% al 75%.  La inserció laboral dels alumnes dels CFGS 

va del 80% al 90%. Tots els alumnes que no treballen estudien. 

Recursos humans 

Respecte els recursos humans les dades indiquen un context on la ràtio alumnes/professor 

o professor/alumnes són properes a la mitjana, tot i que per la ràtio professor/alumnes es 

pot valorar com alta donat el valor petit de la desviació típica, una anàlisi detallada ens 

indica que la dotació de professorat s’ajusta als criteris d’elaboració de plantilles sense 

pràcticament sobrant d’hores disponibles. La ràtio alumnes/grup és 32 i es pot valorar com 

alta, superant significativament la mitjana. 

2.6. Valorització de la missió i la visió de la direcció 

La missió i la visió del PEC són elements que defineixen la identitat del centre. Per aquesta 

raó el projecte de direcció vol potenciar el valor que tenen per orientar les voluntats de la 

comunitat educativa. 

El PEC inclou els següent enunciat de missió: ”Som una escola pública catalana 

compromesa amb la promoció de l’excel·lència educativa i el desenvolupament emocional 
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de l’alumne/-a comptant amb la implicació de la seva família en el seu creixement i 

educació. Fomentem l’equitat, el treball cooperatiu, la integració en el teixit social, la 

col·laboració amb l’entorn empresarial i grups d’interès, la mobilitat formativa, la recerca 

i la  innovació en un procés de millora contínua” 

S’inclouen els següent elements de visió en el PEC: 

• L’institut vol que tots els nostres alumnes siguin competents per desenvolupar-se 

eficaçment en la societat i tinguin una continuïtat formativa satisfactòria. 

• Aspirem a formar ciutadans responsables que s’impliquin en la transformació 

sostenible del seu entorn. 

• Treballem per ser un institut innovador en el que els alumnes puguin arribar a 

construir els seus coneixements per mitjà de la manipulació, l’experimentació i la 

recerca. 

• Cerquem ser un institut on la participació de la comunitat educativa sigui bàsica per 

portar a terme el projecte educatiu en un procés de millora contínua. 

• Apostem per aconseguir ser una escola inclusiva, on tothom tingui cabuda, oferint 

una oferta educativa que doni resposta a les necessitats educatives de l’alumnat per 

tothom i amb tothom. 

• Impulsem un centre amb un clima emocional adient d’acord amb els valors de 

llibertat, respecte, igualtat, tolerància i solidaritat. 

• Entenem que hem de ser un centre on el personal docent i d’administració i serveis 

pugui créixer professionalment i ser reconeguts per la seva tasca socialment. 

• Potenciem un centre que doni resposta a les expectatives de les famílies, els sectors 

productius i la societat. 

• El nostre institut vol ser reconegut en la pràctica de la millora contínua i la qualitat 

educativa en els estudis obligatoris i post obligatoris així com en la pràctica de les 

sortides i intercanvis, la mobilitat formativa i la cooperació internacional. 

2.7. Propostes de desplegament del PEC i les NOFC 

El PEC del centre està en fase d’actualització i es preveu aprovar-ho aquest any. Les 

NOFC van ser actualitzades en el 2014. Les NOFC i el PEC recull els requisits de la llei 

d’educació de Catalunya (LEC) i el decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius 

(DAC). El PEC enuncia la visió del centre de forma clara i com a element promotor del 

canvi orientat. Els objectius de l’actual PEC són concrets i específics amb indicadors que 

puguin mesurar l’acompliment d’aquests objectius. És convenient desplegar el PEC per 

incorporar l’adaptació de l’estructura organitzativa, el currículum i la gestió al decret 

d’autonomia de centres i també incorporar elements estratègics com són la visió i els 

objectius de centre en un cicle constant de reflexió i millora. Per aconseguir aquest resultat 

es farà una acció participada des de les diverses coordinacions i càrrecs alineant les 

accions amb els objectius del PEC. 

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català es corresponen amb la millora de 

resultats educatius i l’increment de les condicions d’equitat amb què el centre els 
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aconsegueix, en benefici de la cohesió social, així com la reducció de l’abandonament 

prematur. Es considera que la relació dels indicadors a millorar a partir de les avaluacions 

internes i externes amb aquests objectius prioritaris del sistema justifica proposar que els 

objectius d’aquest PD han de desenvolupar els del PEC. També es proposa promoure la 

relació dels objectius del PEC amb els del Pla Educatiu d’Entorn. 

2.7.1. Criteris d’organització pedagògica 

Existeixen referències als criteris referenciats a la LEC i en el document Ofensiva de país 

a favor de l’èxit escolar. Es proposar potenciar el principi d’inclusió i l’estímul per assolir 

l’excel·lència. 

2.7.2. Prioritats i plantejaments educatius 

En els diferents estudis es pretén aconseguir una formació humana i professional que eviti 

la desconnexió entre els coneixements teòrics i pràctics. Igualment es fomenta la 

continuació de la formació dels GESO en estudis post obligatoris. Es promociona el 

tractament individualitzat de l’aprenentatge de l’alumne mitjançant la utilització pràctica 

dels coneixements i la coordinació interdisciplinaria que desenvolupi un esperit crític i de 

recerca dels alumnes.  

2.7.3. Procediments d’inclusió educativa 

El centre fomenta els grups heterogenis. Existeixen hores en matèries com matemàtiques 

i llengües en que els alumnes es separen segons les seves capacitats d’aprenentatge. Es 

fomenta la presència dels alumnes amb NEE en el seu grup en la majoria de les hores de 

docència. Es proposa donar prioritat als procediments d’inclusió educativa. 

2.7.4. Valors i objectius de l’aprenentatge de la convivència 

Es promou una acció continuada en aquest aspecte més enllà dels continguts propis dels 

currículums establerts. 

2.7.5. Criteris que defineixen l’estructura organitzativa 

El PEC recull que es potencia un règim participatiu on pares, mares, professors, alumnes 

i PAS intervinguin en la gestió. També es potencien els grups de participació 

complementaris dels òrgans de govern: claustre de professors, consell escolar, comissió 

permanent, comissió econòmica, comissió de convivència, comissió d’atenció a la 

diversitat, comissió d’informàtica, comissió de caps de departament, consell de direcció, 

juntes de delegats, AMPA i d’altres en base als projectes d’innovació en els quals es 

participi. 

2.7.6. Criteris que orienten l’atenció de la diversitat 

El PEC conté una enumeració extensa dels objectius del centre en aquest àmbit. Es 

presenta aquesta tasca com compartida per tot l’equip docent i el professorat de diversitat. 

L’objectiu primordial és aconseguir un procés d’aprenentatge més proper a les capacitats 

de l’alumne i inclusiu. El centre disposa d’un departament de diversitat i una comissió 

d’atenció a la diversitat per vetllar pels criteris que s’apliquen. 
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2.7.7. Projecte lingüístic 

Es presenta el centre con una escola catalana amb aquesta llengua com vehicular. 

Assegura un tractament no discriminatori entre les llengües oficials i igualment eficaç. 

Participa en la normalització de l’ús del català com a llengua de comunicació i s’utilitza 

en tot els tipus de documents del centre així com en la relació entre tots els membres de 

la comunitat educativa. L’objectiu és que els alumnes adquireixin un bon nivell 

d’expressió oral i escrita en ambdues llengües oficials. Aquesta tasca s’entén com a 

compartida per tots els docents i no exclusiva de les àrees de llengua. Es potenciaran els 

programes de lectura i escriptura i el tractament integrat de les llengües. 

El tractament de les llengües estrangeres s’orienta a assolir al finals dels estudis 

obligatoris i postobligatoris un nivell que sigui certificable i en un nombre d’alumnes 

coherent amb els objectius del Departament. 

2.7.8. Indicadors de progrés 

El PEC inclou indicadors de progrés i s’enumeren alguns de destacats: 

1. Índex d’alumnes que es graduen en ESO 

2. Índex d’alumnes que es graduen en batxillerat 

3. Índex d’alumnes que es graduen en CF 

4. % d’alumnes que superen les competències 

5. % d’alumnes que finalitzen els estudis obligatoris. 

6. % d’alumnes que finalitzen els estudis postobligatoris. 

7. Nombre de projectes d’innovació educativa actius 

3. PRECISIÓ D’OBJECTIUS DE CENTRE I GENERACIÓ DE PROCESSOS 

3.1. Identificació del objectius generals del SEC, el pla educatiu 

d’entorn i alineació amb els del centre 

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 aconseguir l’èxit educatiu de tot 

l’alumnat i promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural i l’ús de la 

llengua catalana. L’anàlisi i diagnòstic de la situació actual del centre i la presentació dels 

objectius en els diferents àmbits mostren la relació amb els objectius principals del SEC 

i del PEE. 

Els següents objectius estratègics d’aquest PdD s’ha proposat que siguin inclosos en el 

PE: 
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1. Millorar els resultats educatius. 

2. Millorar la cohesió social. 

3. Reduir l’abandonament escolar prematur. 

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

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

6. Millorar el servei i la imatge del centre. 

3.2. Àmbits de definició dels objectius 

Es mostren els objectius proposats lligats amb el àmbits i amb els objectius que es 

proposen incloure al PE. 

Àmbit pedagògic 

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 catalana i llengua castellana en un 5 %. 

c. 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. 

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. 

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. 

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. 
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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 amb 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 continua 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 del centre i de tots els estudis i matèries. 

c. Promocionar els estudis de batxillerat i CF. 

d. Potenciar el Servei d’Inserció i Orientació Laboral. 

e. Participar en projectes amb les administracions i les empreses. 

f. Consolidar la xarxa del cablejat, el WIFI del centre, els programaris lliure i 

amb llicències legals i els serveis virtuals d’aprenentatge. 

 

3.3. Definició dels indicadors d’acompliment dels objectius 

1. Índex d’alumnes amb nivell alt de la comprensió lectora de la competència 

lingüística en llengua catalana. 

2. Índex d’alumnes amb nivell alt de la comprensió lectora de la competència 

lingüística en llengua castellana. 

3. Índex d’alumnes amb nivell alt de l’expressió escrita de la competència lingüística 

en llengua catalana. 

4.  Índex d’alumnes amb nivell alt de l’expressió escrita de la competència 

lingüística en llengua castellana. 

5. % 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 

6. Índex ESO: Rendiment acadèmic. 

7. Índex Batxillerat: Rendiment acadèmic. 

8. Índex d’alumnes que es graduen de CFGM. 

9. Índex d’alumnes que es graduen de CFGS. 

10. Índex d’alumnes que es graduen de PFI. 

11. Índex d’alumnes que es graduen de IFE. 

12. Índex de superació de les matèries [ESO]. 

13. Índex de superació de les matèries comunes [Batxillerat]. 

14. Índex de superació de les matèries de modalitat [Batxillerat]. 

15. Índex d’absències de l’alumnat de CFGM i CFGS superior al 5%. 

16. % de valoracions positives de la comissió de convivència, servei de mediació i 

programa de prevenció de l’assetjament. 
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17. Índex d’abandonament dels estudis d’ESO. 

18. Índex d’abandonament dels estudis de CFGM, CFGS, PFI, IFE. 

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

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

21. % d’accions realitzades amb metodologies innovadores. 

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

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

metodologies i el treball en xarxa amb les escoles adscrites. 

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

famílies i administració educativa que en formen part. 

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

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

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

28. Índex de mobilitat del professorat del centre. 

29. % de valoració positiva del pla de comunicació. 

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

31. Índex de demanda a 1r de Batxillerat. 

32. Índex de demanda a 1r de CFGM. 

33. Índex de demanda a 1r de CFGS 

34. % de valoració positiva del Servei d’Inserció i Orientació Laboral. 

35. Nombre de projectes participats amb administracions i empreses. 

36. % de valoració positiva de la comissió TAC. 
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4. CONCRECIÓ D’ESTRATÈGIES 

4.1. Formulació d’estratègies: línies d’actuació prioritàries i 

processos clau d’èxit. 
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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 catalana i llengua 

castellana en un 5 % 

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. 

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 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 

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 compets. bàsiques. 
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Millorar un 10 % la graduació  

als CF 

Cerca i orientació de l’alumnat 

apte pels CF. 

Millorar l’acollida de l’alumnat 

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 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 bàsiques i les 

capacitats clau. 

Formació en metodologies 

innovadores. 

Impulsar dels EVA. 

Promoure el seguiment per la CAD. 

 Millora de la comunicació amb 

les famílies 

Facilitar l’accés de les famílies al 

registre d’absències 

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 acció tutorial 

d’FP 

 Orientació coordinada amb 

educadors socials 

Coordinar l’acció tutorial amb EAP 

i ES 

Promoure la convivència, 

mediació i prevenció 

d’assetjaments. 

Fomentar la convivència al 

centre 

Aplicar la formació en gestió 

positiva dels conflictes a les aules i 

en la Mediació. 

Impulsar la Tutoria entre Iguals a 

primer i segon d’ESO amb 

participació de l’alumnat de tercer i 

quart. 

Treball en la comunitat educativa en 

la prevenció d’assetjaments, 

#aquiproubulling 

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 
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 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. 

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 centre i la 

universitat per desenvolupar 

projectes 

Participar al projecte Tots Dansen 

Aplicar metodologies 

innovadores que facilitin l’èxit 

educatiu, la capacitat d’aprendre, 

l’adquisició de capacitats 

emprenedores, 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 

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. 
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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. 

Organitzar les IV Jornades 

d’ocupació i emprenedoria amb la 

col·laboració del SOC, Gremi 

d’Instal·ladors, REDESSA, Oficina 

Jove i emprenedors de proximitat. 

Participació i suport organitzatiu de 

la trobada d’innovació amb altres 

instituts (INNOCAMP). 

Desenvolupament interdisciplinari 

de creació d’un producte. 

Impulsar la Comissió 

d’emprenedoria 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 dels serveis del 

centre i de tots els estudis i 

matèries. 

Anàlisis de les necessitats de 

millora dels espais al centre 

Promoure la sostenibilitat 

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 
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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 

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 

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 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. 

 

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

Es proposen els següents indicadors, 

% de processos realitzats 

% de valoració positiva en enquesta sobre impacte en els objectius del PdD 
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5. GESTIÓ DELS RECURSOS 

5.1. Proposta de sistematització dels recursos 

A la taula 5 s’enumeren les actuacions proposades, la temporització de les actuacions, el 

seguiment de les actuacions per rectificar o adaptar, les actuacions vinculades a la 

innovació i la recerca i els recursos necessaris per les actuacions. En aquesta proposta es 

pretén presentar la sistematització de l’assignació dels recursos. La distribució temporal 

de les tasques s’haurà d’ajustar a la disponibilitat d’aquests recursos i a la priorització de 

les actuacions. L’avaluació i el retiment de comptes implicarà un possible reajust de les 

assignacions realitzades. 
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Taula 5. Actuacions proposades 

Descripció Responsable Recursos 
Anys 

1 2 3 4 

Tractament integral de les llengües Departaments de 

llengües i coord. LIC 

Coordinació Avancem 

Aula acollida i 

matèries optatives. 

EVA Àmbit lingüístic 

    

Programa de certificació de llengües 

estrangeres 

Departament de 

llengües estrangeres 

Coordinació programa 

Desdoblaments 

Mobilitat internac. 

EVA Certificació 

lleng. estrangeres 

    

Treball competencial Coordinació pedag. 

Equips docents 

Reunions de 

coordinació 

    

Orientació educativa Coordinació pedag. 

Orientador pedag. 

CAD, EAP, Acció 

tutorial, 

comunicació 

famílies 

    

Revisió metodologies i recursos Equip directiu 

Departament didàctics 

Equips docents 

Formació 

Xarxa competències 

bàsiques 

 

    

Convivència Coordinació pedagog. 

Caps d’estudis 

Servei mediació 

TEI 

#aquiproubulling 

    

Prevenció de l’absentisme Coordinador pedagògic 

Caps d’estudis 

Aplicació de 

comunicació 

d’absències a les 

famílies 

    

Projectes innovació i qualitat educativa Caps d’estudis 

Coordinacions 

projectes. 

Equips docents 

Reunions 

coordinació. 

Formació 

 

    

Coordinació amb escoles adscrites Coord. pedagògica 

Tutors 

Espais de treball     
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Accions 

compartides 

Foment de la participació Equip directiu Enquestes 

Espais de trobada 

    

Participació i lideratge distribuït Coordinadors 

comissions 

Consell direcció 

Reunions amb 

direcció 

Reunions consell 

    

Emprenedoria Comissió 

emprenedoria 

Projectes innovació 

Ajuts a projectes 

Espais i recursos 

    

Comunicació amb la comunitat Secretaria 

Caps d’estudis 

Pàgina web 

iEduca 

Atenció personal 

    

Millora dels espais del centre Administrador Serveis arquitec.     

Sostenibilitat Comissió sostenibilitat 

Equips docents 

Programes innovac. 

Equips de millora. 

    

Promoció en els estudis postobligatoris Caps d’estudis Reunions 

coordinació amb 

tutors 

Atenció 

personalitzada a 

centres i famílies 

    

Difusió dels PFI i CAS Cap d’estudis FP 

Tutors estudis 

Visites centres 

educatius 

    

Relació amb les empreses i 

administracions. 

Cap estudis CF 

Coordinadors assess. 

Empreses i Dual 

Espais de trobada 

Treball en xarxes 

    

Pla TAC Responsable TAC 

Coord. informàtica 

Administrador 

Suport extern 

EVAs 

G Suite Domini 

iesdimreus.cat 
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S’ha considerat adequat distribuir els recursos, l’organització i la ubicació temporal de 

forma equivalent al llarg dels cursos per treballar de forma regular i facilitar així la 

incorporació i manteniment en la cultura del centre dels valors i objectius que mesuren 

aquests indicadors. Tot i això es comprovarà que es proposen activitats en el primer any 

per realitzar més eficaçment les tasques regulars i que es refereixen a la formació o la 

revisió de processos i documents. S’espera amb aquesta proposta facilitar la continuïtat 

de les tasques de millora per una banda per una distribució sense esforços excessius i per 

l’altra mantenir una certa capacitat de reacció en el cas d’obtenir resultats inferiors als 

esperats. Es detalla a la taula següent la informació fonamental de les mesures a prendre 

a partir d’aquesta distribució. 

6. CONCRECIÓ ORGANITZATIVES 

6.1. Formes d’organització 

Els membres de l’equip directiu i els càrrecs de coordinació tenen un paper destacat en 

aquest projecte de direcció per donar-li impuls i comprometre’s en l’assoliment dels 

objectius. En el cas de les propostes que es recullen en aquest projecte es pot comprovar 

que el criteri que s’ha seguit ha estat el de realitzar una activitat de formació o revisió en 

el primer any per cada objectiu amb responsabilitat d’un membre de l’equip directiu i una 

altra amb responsabilitat d’un càrrec de coordinació lligada a l’anterior i amb una durada 

al llarg dels 4 anys. 

La distribució del lideratge es concreta en el següent organigrama que és fonamenta en 

un model de direcció estratègica que compta amb tothom i que pretén organitzar i fer 

funcionar el centre amb visió de futur. 

PEC 

Administració educativa Lideratge distribuït Consell escolar 

Professorat Participació Direcció 

PAS Compromís Consell de direcció 

Alumnes Implicació Equip directiu 

Famílies Planificació estratègica Comissions 

Entorn Rendició de comptes Coordinacions 

  Grups de treball 
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6.2. Propostes per la major sistematització de les activitats del 

centre 

Les activitats del centre poden ser un gran nombre i on hi ha implicats moltes persones 

de la comunitat educativa. Per a que aquestes activitats s’ajustin als objectius del PEC i 

del PdD caldrà una coordinació i supervisió. La coordinació es realitzarà per part del cap 

d’estudis i la coordinació pedagògica. La supervisió podrà ser realitzada per qualsevol 

membre de l’equip directiu i un membre de la coordinació del centre. Les activitats hauran 

de constar en les programacions dels departaments didàctics si són aquests qui les 

proposen i hauran de fer referència a objectius del PEC i/o del PdD. 

6.3. Propostes en lideratge i  projecte participat 

Les accions proposades compten amb un seguiment on la comunitat educativa participa 

en la seva avaluació. La voluntat de reconduir les accions en funció de l’avaluació 

comporta la participació contínua de la comunitat educativa donat que com hem comentat 

anteriorment també ho fa en el disseny del projectes, definició d’objectius i estratègies 

educatives, concreció d’accions i mesures organitzatives.  

Es pretén fomentar la distribució del lideratge amb la creació d’una sèries de comissions 

i grups de treball introduïts en l’apartat 4.1. Aquesta distribució també vol fomentar el 

desenvolupament personals de tots els implicats i partícips del projecte i el seu 

reconeixement social. 

7. INDICADORS DE PROGRÉS I AVALUACIÓ 

7.1. Procediments per a l’avaluació 

Descripció del procés d’avaluació 

El procediment per a l’avaluació es fonamenta en la valoració de l’assoliment dels 

resultats de millora previstos mesurats amb els indicadors proposats. Aquesta avaluació 

es fa en diversos moments de l’aplicació de les accions per a poder fer les rectificacions 

que s’escaiguin per afavorir l’assoliment. Aquest indicadors es mostren a la taula que 

figura com annex 5, Quadre d’indicadors de resultats, i que estan relacionats amb els 

objectius plantejats. S’indiquen les millores esperades curs a curs per cadascun dels 

indicadors. Anualment a partir d’aquestes dades, l’avaluació de progrés del PEC, el PdD, 

el PGA, el funcionament general del centre i les dels rendiments educatius en base a les 

avaluacions internes i/o externes vinculades a les competències bàsiques s’elaborarà un 

informe on es presentarà els resultats de la gestió en funció dels objectius fixats i els 

recursos disponibles. 

Procediments de presentació i comunicació dels resultats de 

l’avaluació 

Es presentaran els resultats de l’avaluació al Consell Escolar i a l’administració educativa. 

Tanmateix es comunicaran a tots els òrgans de participació o entitats que el PEC i/o el 
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PdD indiquin com actors de la comunitat educativa. Aquesta avaluació serà exposada en 

el taulell d’informació del centre i a la seva pàgina web. 

Es realitzarà una memòria anual i una memòria de mandat al 4 anys vinculada als 

indicadors dels objectius plantejats. 
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Annexos 

Annex 1.  

Oferta educativa. Ensenyaments impartits 

• Educació secundària obligatòria 

• Batxillerat 

   - Batxillerat de ciències i tecnologia  

   - Batxillerat d'humanitats i ciències socials 

• Cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà 

   - Instal·lacions elèctriques i automàtiques (EE10)   

   - Instal·lacions de telecomunicacions (EE30) 

   - Mecanització (FM20) 

   - Manteniment electromecànic (IM10) 

• Cicles formatius de formació professional específica de grau superior 

   - Automatització i robòtica industrial (EEB0) 

   - Programació de la producció en fabricació mecànica (FMB0) 

   -  Mecatrònica industrial (IMC0) 

• Programa de qualificació professional inicial  

   - Auxiliar de muntatge d’ordinadors (PFI EO01)  

   - Auxiliar de manteniment i muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i 

gas (PFI EE02) 

• Itinerari formatiu específic. Auxiliar en vendes i atenció al públic 

Personal educador i  personal d’administració i serveis 

Els recursos humans amb que compte el centre són els següents, 

Personal d’atenció educativa, 97 

Personal d’administració i serveis, 9 
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Annex 2 

Estudi del rendiment acadèmic i la fidelització de l’alumnat de CFGM 

En el curs 2018/2019 ha destacat la realització de l’estudi del rendiment acadèmic i la 

fidelització de l’alumnat de CFGM recull els resultats que estan recollits a les 

següents taules. 

 

Respecte la fidelització de l’alumnat, la taula 4 recull les dades de la permanència de 

l’alumne al curs on s’ha matriculat des de setembre fins a l’avaluació de final de curs, 

expressat en %. 

 

Taula 4. Dades de fidelització de l’alumnat de CFGM 

Dades de fidelització 

Cicles formatius 

CURS 

1r 2n 

CENTRE SSTT CAT CENTRE SSTT CAT 

Mecanització 54,8 84,7 87,6 100 87,0 87,1 

Manteniment electromecànic 46,4 68,3 87,8 82,4 86,3 94,8 

Instal·lacions elèctriques i automàtiques 100 83,7 83,0 95,2 96,9 91,6 

Instal·lacions de telecomunicacions 100 83,7 83,0 94,1 96,9 91,6 

 

Respecte el rendiment de l’alumnat, las dades recollides a la taula 5 són les que es 

descriuen a continuació. 

Nombre d’alumnes (en %) que han aprovat els mòduls professionals o crèdits en relació 

al nombre d’alumnes avaluats en un grup determinat. Es compatibilitzen per separat: 

a) Alumnes amb tots els mòduls professionals/crèdits aprovats. 

b) Alumnes amb un mòdul professional/crèdit pendent. 

c) Alumnes amb dos mòduls professionals/crèdits pendents. 

d) Alumnes amb tres o més mòduls profess./crèdits pendents. 

 

Taula 5. Dades de rendiment de l’alumnat de CFGM 

Dades de rendiment 

Cicles formatius 

Curs 

PRIMER 
CENTRE SERVEIS 

TERRITORILS 

CATALUNYA 

%TA %1S %2S %3+S %TA %1S %2S %3+S %TA %1S %2S %3+S 

Mecanització 10,5 13,2 13,2 7,9 21,3 14,6 10,1 22,5 29,9 8,0 11,7 27,7 

Manteniment 

electromecànic 
17,9 7,1 7,1 14,3 21,9 11,5 4,2 26,0 30,2 10,6 7,1 34,5 

Instal·lacions 

elèctriques i 

autom. 

4,5 0 13,6 77,3 29,9 5,1 8,5 46,2 30,1 7,4 8,1 33,4 

Instal·lacions de 

telecomunicacions 
13,0 4,3 26,1 56,5 15,8 7,0 15,8 29,8 22,6 11,3 9,0 32,6 

Cicles formatius 

Curs 

SEGON 
CENTRE SERVEIS 

TERRITORIALS 
CATALUNYA 

%TA %1S %2S %3+S %TA %1S %2S %3+S %TA %1S %2S %3+S 

Mecanització 9,5 57,1 14,3 19,0 27,8 33,3 9,3 24,1 41,9 9,3 7,8 18,7 

Manteniment 

electromecànic 
17,6 35,3 0 29,4 50,7 15,9 2,9 15,9 50,6 6,4 8,1 23,0 
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Instal·lacions 

elèctriques i 

automàtiques 

47,6 9,5 14,3 23,8 34,1 12,2 8,5 41,5 41,4 7,2 7,0 30,3 

Instal·lacions de 

telecomunicacions 
41,2 5,9 17,6 29,4 53,3 8,9 11,1 24,4 45,1 9,0 10,1 29,5 

 

Respecte l’abandonament, la taula 6 recull les dades del nombre d'alumnes que 

decideixen renunciar als estudis abans finalitzar, expressat en %. 

Taula 6. Dades d’abandonament de l’alumnat de CFGM 

Dades d’abandonament 

Resultats 

CURS 

1r 2n 

CENTRE SSTT CAT CENTRE SSTT CAT 

Mecanització 55,3 31,5 22,7 0 5,6 22,2 

Manteniment electromecànic 53,6 36,5 17,6 17,6 14,5 12,0 

Instal·lacions elèctriques i automàtiques 4,5 10,3 20,9 4,8 3,7 14,1 

Instal·lacions de telecomunicacions 0 31,6 24,6 5,9 2,2 6,3 
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Annex 3. 

DAFO 

AMENACES (factors externs a contrarestar) OPORTUNITATS (factors externs a aprofitar) 

A1 
Existeix un nivell de segregació que preocupa a la ciutat i no 
s'ha trobat la forma de resoldre'l 

O1 
La administració fomenta la innovació com eina que facilita 
la transformació i la millora educativa del centre. 

A2 
Impacte dels canvis en l'adscripció dels centres de primària 
sense prou consens global. 

O2 
Es facilita l'autonomia del centre per definir el seu projecte 
educatiu adaptat a la realitat del nostre entorn i de la 
comunitat de la que formem part. 

A3 
Alumnat que s'incorpora al centre provinent de centres amb 
metodologies molt diverses. 

O3 

Els centres de l'entorn treballem en xarxes que permeten 
d'una forma més eficaç compartir valor i sumar esforços 
per la igualtat en un sistema educatiu cada vegada més 
competencial. Tenim bons centres adscrits. 

A4 
No hi ha prou dotació d'hores per dedicació del professorat 
a les tutories o les coordinacions. 

O4 

Les famílies, l'AMPA i l'ajuntament tenen interès en 
participar activament per treballar en comú reptes del 
centre i situar l'alumne com a protagonista actiu del seu 
procés d'aprenentatge. 

A5 
No hi ha proposta per part dels Serveis Territorials d'accions 
per millorar els espais del centre que s'han demanat. 

O5 
El cicles formatius del centre tenen una inserció laboral alta 
a les empreses de l'entorn. 

A6 
Alguns departament tenen molts llocs no definitius i el 
Departament no ofereix prou llocs en els concursos de 
trasllat. 

O6 
Existeix un suport destacat a facilitar la mobilitat de 
l'alumnat i el professorat. 

A7 

El grau d’exigència des del Departament d'Ensenyament és 
alt i falten accions adreçades a instituts per impulsar la 
formació en innovació, emprenedoria i suport a la creació 
d’empreses des de l'ajuntament. 

O7 
Els espais verds de l'entorn del centre poden ser un 
element educatiu molt útil. 
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FORTALESES (factors interns a utilitzar) DEBILITATS (factors interns  a superar) 

F1 

El professorat és en general competent i compromès amb el 
projecte educatiu del centre. Exerceix un lideratge orientat a 
la qualitat i a la millora de tots els alumnes en un context 
d'autonomia de centre i equitat. 

D1 
Alguns espais del centre no compleixen els requisits per a 
la millor prestació del servei. 

F2 

La innovació i la cultura avaluadora es va generalitzant 
entre el professorat. També la formació i la participació en 
xarxes. La diversitat de l'àmplia comunitat educativa que 
formem ens permet actuar com un centre que aprèn. 

D2 
Les despeses en el manteniment general del centre són 
molt elevades i limiten l'aplicació en accions educatives. 

F3 

Existeix una consciència creixent en desenvolupar la 
sostenibilitat de forma integral facilitant l'aprenentatge i 
l'acció al centre en aquest àmbit. Els espais verds de 
l'institut, els seus patis poden ser un element educatiu molt 
útil. 

D3 
La promoció i la graduació d'alguns cicles formatius no és 
satisfactòria comparada amb la mitjana de centre de 
Catalunya. 

F4 
Bona relació amb les famílies: escola oberta i dialogant. 
Existeix interès per participar activament en l'educació dels 
seus fills i filles. 

D4 

No està plenament integrada i coordinada la comunicació 
del centre i l'ús d'entorns virtuals d'aprenentatge. La 
definició dels objectius anuals i a mitjà termini no és prou 
coneguda. 

F5 
Els resultats de les avaluacions externes de la prova de 
quart d'ESO i de les PAU són satisfactoris. 

D5 
El resultat en algunes competències de l'ESO no es prou 
satisfactòria. No han progressat prou els processos 
d'integració en àmbits de treball competencial. 

F6 
El centre té una demanda destacada en la majoria d'estudis 
de forma continua. 

D6 
La inscripció en els cicles formatius és desigual i amb 
mancances d'orientació prèvia adequada de l'alumnat. 

F7 
La diversitat d'estudis facilitar disposar de perfils de docents 
i alumnat molt enriquidor. A la vegada la integració i la 
cohesió entre els diferents perfils és força bona. 

D7 

Els processos d'ensenyament i aprenentatge encara han 
d'adequar-se més al marc competencial en alguns àmbits i 
la millora a partir de l'avaluació no està plenament 
implantada. 
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Annex 4 

Quadre d’indicadors de resultats 

QUADRE D’INDICADORS  DE RESULTATS 

INDICADORS i 

Càlcul millora i compensació Distribució curs a curs 

o p1 f p2 

a 

1r 

curs 

d1 

a 

2n 

curs 

d2 

a 

3r curs 

d3 

a 

4t 

curs 

d4 

1. Índex d’alumnes d’ESO que es graduen 
41 50 9 50 9 43 2 45 2 48 3 50 2 

2. Índex d’alumnes que superen la competència 
matemàtica  

             

3. Índex d’alumnes que superen la competència en 
ciències 

             

4. Índex d’alumnes que superen la comprensió lectora de 
la competència lingüística en llengua catalana 

             

5. Índex d’alumnes que superen la comprensió lectora de 
la competència lingüística en llengua castellana 

             

6. Índex d’alumnes que, en finalitzar l’ensenyament 
obligatori, assoleixen el nivell B1 del Marc europeu de 
referència en la primera llengua estrangera 

             

7. Rendiment acadèmic a l’ESO 
             

8. Rendiment acadèmic al batxillerat 
             

9. Índex de graduació dels CF 
             

10. Índex d’absències d’ESO 
5 4 1 3 2 5 0 4 1 4 0 3 1 
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11. Índex d’absències en batxillerat 
85 90 5 90 5 86 1 88 2 89 1 90 1 

12. Índex d’absències de l’alumnat de CF 
14 6 8 6 8 12 2 10 2 8 2 6 2 

Total distància 23  24 = 5 + 7 + 6 + 6 

13. Índex de mobilitat del professorat del centre 
15 11 4 11 4 54 2 51 3 48 3 45 3 

14. Índex d’alumnes que compaginen els estudis amb 
l’activitat laboral (CFGS) 

68 55 13 56 12 65 3 62 3 59 3 56 3 

Total distància 24  23 = 5 + 6 + 6 + 6 

15.  
         

Total distància    =  +  +  +  
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Annex 5.  

Junta directiva de l’AMPA  

La junta directiva està formada per les següents persones, 

▪ President/a: JOAN CARLES JARABA GARCIA 

▪ Sots president/a: JORDI FERRATÉ MASDEU 

▪ Secretari/a: M.VICTORIA JEREZ GARCIA 

▪ Sots secretari/a: CARLOTA GANIGUÉ AYMEMEMI 

▪ Tresorer/a: ENRIC CARDÚS GÒMEZ 

▪ Vocals: 

▪ MARIA CINTA CORTES CAVALLE 

▪ NÚRIA LÓPEZ VALLVERDÚ 

▪ SÍLVIA PARÉS RIBÉ 

▪ GISELA AYALA VILLEGAS 

▪ OSCAR SANZ CAPDEVILA 

▪ DAVID SOTOCA GIRONA 

▪ LAURA PAGÉS SOLANO  

http://www.ampaiesdim.org/ 
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