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1.DIAGNOSI INICIAL
1.1. Dades del Centre pel curs 2019 - 2020
Alumnes
ESO
Places

NESE

Matrícula
NESE

Repetidors

NEE

%

1ESO

150

156

29

4

21,2%

3

2%

2ESO

150

153

31

6

24,2%

4

2,7%

3ESO

150

153

19

5

15,7%

3

2%

4ESO

150

147

30

6

24,5%

2

1,4%

BATXILLERAT
Places

Matrícula

1Batx

120

2Batx

120

Modalitat

NESE
NESE

NEE

Repetidors

C/T

H / CS

%

151

76

75

4

1

3,3%

11

7,3%

105

47

58

6

2

7,6%

8

7,6%

Alumnes a l’Aula d’acollida, 17.
Alumnes de Batxillerat que cursen alguna matèria a l’IOC, 14.

Per tant el centre compta per aquest curs 2019-20 amb 609 alumnes a l’ESO, 256 alumnes a
Batxillerat i 208 alumnes a Cicles Formatius, fent un total de 1073 alumnes.
Cal remarcar l’elevat nombre d’alumnes amb NESE, 130 a l’ESO i 13 al Batxillerat.

Professorat, PAS i PAE
Aquest curs el centre compta amb un total de 72 professors/es.
Quant al personal PAS i PAE, comptem amb 3 administratives, 3 conserges, 1 educador i 2
vetlladores (curs passat 0 educadors i 4 vetlladores).
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1.2. Anàlisi dels resultats acadèmics i propostes de millora
Per poder entendre les actuacions que durem a terme durant el curs 2019-2020, hem de partir
dels resultats obtinguts durant el curs 2018-19. Amb aquest motiu, incloem aquí un resum
d’aquests:

ESO:
DADES ANUALS ESO CURS 2018-2019
n.
alumnes

Matèries suspeses
extraordinària

Matèries suspeses Ordinària

Promoció

0

1

2

3

>3

0

1

2

3

>3

1r ESO
1r ESO A

25

16

1

0

3

5

18

3

1

2

1

1r ESO B

25

14

2

3

2

4

17

3

2

1

2

1r ESO C

25

12

7

1

2

3

18

6

0

0

1

1r ESO D

26

15

1

4

1

5

18

4

2

1

1

1r ESO E

22

12

4

3

1

2

19

3

0

0

0

1r ESO F

26

11

3

2

4

6

18

3

0

0

2

149

80

18

13

13

25

108

20

9

5

7

146

98%

AULA OBERTA - SIEI
AO 3r 4t

14

7

1

1

0

5

6

1

3

1

2

SIEI

18

7

4

2

2

3

-

-

-

-

-

4
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DADES ANUALS ESO CURS 2018-2019
n.
alumnes

Matèries suspeses
extraordinària

Matèries suspeses Ordinària

Promoció

0

1

2

3

>3

0

1

2

3

>3

2n ESO
2n ESO A

25

8

4

1

3

9

17

3

3

0

2

2n ESO B

25

12

0

3

4

6

13

6

1

1

4

2n ESO C

25

15

2

0

3

5

17

4

2

0

2

2n ESO D

26

11

2

5

2

6

18

2

3

1

2

2n ESO E

25

13

2

2

2

6

17

2

3

1

3

2n ESO F

25

11

1

4

1

8

17

2

2

1

3

151

70

11

15

15

40

99

19

14

4

16

3r ESO A

23

11

2

3

4

3

18

2

1

0

2

3r ESO B

26

11

9

3

1

2

20

4

2

0

0

3r ESO C

21

14

1

2

1

3

16

2

1

0

2

3r ESO D

22

14

4

2

1

1

19

2

1

0

0

3r ESO E

24

10

3

3

3

5

15

4

4

1

0

3r ESO F

22

12

4

5

1

0

20

0

0

2

0

138

72

23

18

11

14

108

14

9

3

4

4t ESO A

22

7

1

5

2

7

14

4

1

1

2

4t ESO B

24

9

5

5

3

2

20

3

0

1

0

4t ESO C

18

6

4

2

2

4

11

3

2

0

0

4t ESO D

23

14

3

2

2

2

18

1

0

1

0

4t ESO E

24

13

2

2

4

3

18

3

3

0

0

4t ESO F

24

18

2

2

0

2

22

0

0

0

2

135

67

17

18

13

20

103

14

6

3

4

147

97,4%

135

97,8%

134

99,3%

3r ESO

4t ESO

5
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Referent als resultats externs a 4t d’ESO, tenim els resultats globals de centre de les

Competències Bàsiques:

6
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Els resultats del curs 2018-19 ens esperonen a continuar la línia pedagògica (grups heterogenis)
iniciada donat que la franja de nivell baix ha disminuït considerablement.
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BATXILLERAT:
DADES ANUALS 1r BATXILLERAT
n.
alumnes

Matèries suspeses Juny

CURS 2018-2019

Matèries suspeses Setembre
Promoció

0

1

2

3

>3

0

1

2

3

>3

1r Batxillerat
1r Batx A

31

17

5

2

1

6

20

3

2

1

5

1r Batx B

28

11

5

2

1

9

16

3

0

0

8

1r Batx C

29

14

5

1

3

6

14

8

3

0

4

1r Batx D

28

13

9

1

2

3

20

6

0

0

2

116

55

24

6

7

24

70

20

5

1

19

DADES ANUALS 2n BATXILLERAT
n.
alumnes

90,5%

CURS 2018-2019

Matèries suspeses
Extraordinària

Matèries suspeses Ordinària

105

Promoció

0

1

2

3

>3

0

1

2

3

>3

2n Batxillerat
2n Batx A

27

24

1

0

1

1

26

0

0

0

1

2n Batx B

27

21

0

2

2

2

23

1

1

0

2

2n Batx C

30

23

1

2

1

3

25

4

1

0

0

2n Batx D

31

20

0

3

3

5

23

3

0

2

3

115

88

2

7

7

11

97

8

2

2

6

97

84,3%
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Referent als resultats externs a 2n de Batxillerat, tenim els resultats globals de centre de les

Proves d’accés a la Universitat:
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2. OBJECTIUS DE CENTRE
CURS 2019-2020
2.1. Objectius generals de centre
Els objectius generals que presentem provenen principalment del PdD 2017-2021 i de la
proposta de transformació metodològica i didàctica que se’n desprenen.
Els objectius generals que ens proposem són els següents:


OG1: Millora dels resultats acadèmics i educatius



OG2: Millora de la convivència, la cohesió social i l’equitat



OG3: Millora de l’orientació acadèmica i professional



OG4: Millora de la comunicació i la relació amb l’entorn



OG5: Millora de la gestió i documentació del centre

10
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2.2. Estratègies, Actuacions i Indicadors associats
2.2.1. OG1: millora dels resultats acadèmics i educatius
Objectiu estratègic 1.1: Millorar les competències lingüístiques tant en català com en castellà
Actuacions

Indicadors de progrés

Assolit si

Consolidar l’optativa Comunica’m a 4t d’ESO

Augment de la demanda com a
primera opció

> 10 alumnes

Consolidar les tertúlies literàries a 1r i 2n d’ESO

Resultats ens les proves de
comprensió de les obres

> 60%

Familiaritzar-se amb el format de les proves CCBB
de català i castellà a 4t d’ESO

Incorporar el format de les
proves en alguns exàmens de
3r i 4t d’ESO

nombre de proves
que es passen per
trimestre > 1

Millorar els resultats de les proves CCBB de català i
castellà a 4t d’ESO

Reducció o manteniment del
nivell baix

< 8%

Àmbit Lingüístic

% alumnes que porten el llibre
per llegir

> 90%

Coord. Pla Lector

% alumnes que aprofiten l’hora
llegint

> 90%

Assoliment de l’hàbit lector en
finalitzar l’ESO

Sí

Analitzar quines tipologies
textuals es treballen a cada
nivell.

Sí

Coordinar les programacions
en funció de les tipologies
textuals

1r trimestre

Consolidar el Pla Lector a l’ESO

Millorar la coordinació català-castellà

Responsable

Equip Directiu
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Objectiu estratègic 1.2: Millorar les competències lingüístiques en llengües estrangeres
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Consolidar la segona llengua estrangera Francès a
1’ESO

Ofertar la llengua estrangera
Francès com optativa de 1r
ESO fins 4t ESO.

es poden formar i
mantenir grups de
25 alumnes fins 4t
ESO.

Consolidar la segona llengua estrangera Alemany a
3r, 4t i 1r de Batxillerat

Ofertar la llengua estrangera
Alemany com optativa a 3r i
4t ESO i 1r i 2n Batxillerat.

es poden formar i
mantenir grups de
15 alumnes i fins a
25.

Realitzar models de proves de
CCBB.

es realitzen 1 o 2
proves per
trimestre a 3r i 4t
fins la data de les
proves oficials de
CCBB.

Treballar les competències de
comprensió oral i escrita, i
expressió oral i escrita.

es mantenen o
milloren els
resultats en les
CCBB d’anglès.

Equip directiu

Familiaritzar-se amb el format de les proves CCBB
d’anglès a 4t d’ESO

Mantenir els resultats de les proves CCBB d’anglès
a 4t ESO

Àmbit llengües
estrangeres
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Consolidar la competència oral en anglès

Potenciar la participació en proves externes
d’alemany d’acord al MCERL (marc comú europeu
de referència per les llengües)

Sol·licitar al departament la presència d’auxiliar de
conversa en llengua anglesa i en llengua francesa

Àmbit llengües
estrangeres

Equip directiu

ús de l’anglès com la llengua
vehicular a l’aula

Àmbit llengües
estrangeres

promoure la participació a les
proves oficials d’acord al
MCERL.

Equip directiu

Fer la sol·licitud

l’anglès és la
llengua vehicular a
l’aula el 50% del
temps que duren
les sessions.
el 50% dels
alumnes de 1r o
2n Batxillerat es
presenta a les
proves oficials.
i si el 20% dels
alumnes supera les
proves MCERL
Sí
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Objectiu estratègic 1.3: Millorar les competències matemàtiques
Actuacions

Indicadors de progrés

Assolit si

Desenvolupar el treball per competències en l’àrea
de matemàtiques en tots els grups i en especial en
alumnes amb més dificultats d’aprenentatge

Realitzar projectes i activitats
per competències.

Participen >95%

Mantenir l’ús de les calculadores científiques a partir
de 2n d’ESO

Realitzar activitats on sigui
necessari l’ús de la
calculadora.

Participen >95%

Fer dues proves de CCBB de
cursos anterior per nivell.

El 80% dels
alumnes superen
les proves.

Familiaritzar-se amb el format de les proves CCBB
de matemàtiques a 4t d’ESO

Responsable

Equip directiu
Àmbit matemàtic

Nivell Baix <15

Millorar els resultats de les proves CCBB de
matemàtiques a 4t d’ESO

Fer les proves oficials.

Potenciar i Consolidar la participació en les proves
cangur

Realitzar les proves cangur al
Centre

Participen >6%

Potenciar les activitats STEAM

Realitzar projectes STEAM

Participen >95%

Nivell Alt >25
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Objectiu estratègic 1.4: Millorar les competències cientificotecnològiques
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Consolidar el treball per projectes a 1rESO

Satisfacció de la confecció

> 80%

Mantenir el laboratori 1h/set a 2nESO

Evidència en l’horari

Sí

Desdoblar els grups de 3rESO (de dos, fer-ne tres)

Elaboració de projectes amb
millors resultats constructius

> 75%

Familiaritzar-se amb el format de les proves CCBB
cientificotecnològiques a 4tESO

% d’alumnes que realització
assajos

> 95%

Millorar els resultats de les
cientificotecnològiques a 4t d’ESO

Millora respecte els anys
anteriors( %)

proves

CCBB

Practicar la comprensió lectora de textos científics i
de caire tècnic
Consolidar l’optativa de robòtica

Equip directiu
Àmbit científic i
tecnològic
Coordinador
d’activitats
extraacadèmiques

Realitzar qüestionaris
comprensió

de

Mantenir
demandes

de

número

Nivell baix < 25%
Nivell alt > 15%
> 75%
> 25 peticions

Consolidar el treball amb plaques Arduino

Augmentar
el
número
d’aplicacions de la placa (%)

>20%

Potenciar el Dibuix Tècnic

Introduir activitats de dibuix
tècnic a cursos inferiors.

2 per curs

Aprofundir en la interpretació de gràfics

Activitats
gràfics

1 per trimestre i
curs

Potenciar les TIC

Introducció d’eines digitals
augmentant les activitats

que

incloguin

20%
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Objectiu estratègic 1.5: Millorar les competències relacionades amb l’àmbit artístic i d’educació física
Actuacions
Elaborar i posar en pràctica activitats per treballar la
competència digital 3 a música i EViP, i la competència
digital 10 a educació física.

Interessar prou alumnes per fer una assignatura optativa
de música a 3r d’ESO.

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Àmbit artístic /
educació física.

Elaboració d’unitats didàctiques
per treballar les competències
digitals 3 i 10.

S’han recollit un
mínim de dues
unitats didàctiques
per a cada
competència.

Àmbit artístic.

Nombre d’alumnes que trien
l’optativa de música a 3r en
primera opció

> 12

Mantenir i consolidar l’assignatura optativa de Visual i
Plàstica de 4t, com a plataforma per promocionar les
sortides acadèmiques relacionades amb les arts.

Àmbit artístic.

Mantenir i millorar la disponibilitat d’espais per a totes
les hores de música (aula polivalent) i per a l’optativa de
EViP de 4t (taller d’informàtica amb programes
adequats).

Equip directiu

Potenciar el treball cooperatiu a l’àrea d’EViP de 1r i 3r
d’ESO

Àmbit artístic.

Nombre d’alumnes que han
cursat l’optativa, i a l’acabar l’ESO
s’inscriuen al batxillerat i cicles
formatius relacionats amb les
arts.

30% d’alumnes
inscrits.

Disponibilitat dels espais.

Entre 90% i 100%

Elaboració d’unitats didàctiques
en les que es potenciï el treball
cooperatiu.

S’han recollit dues
unitats didàctiques
en les que es
potencia el treball
cooperatiu.
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Millorar les competències de la dimensió societat i
cultura a l’àrea d’EViP de 3r d’ESO

Millora dels hàbits higiènics de l’alumnat

Instaurar l’hàbit de deixar el mòbil als espais habilitats,
abans de fer classe

Àmbit artístic

Àmbit d’educació física

Àmbit d’educació física

Elaboració d’unitats didàctiques
per treballar les competències 8,
9 i 10

Control diari: portar el material,
canviar-se de roba, rentar-se i
dutxar-se

Control diari

S’ha recollit una
unitat didàctica per a
cada competència, a
les programacions
1r cicle: 50% de
seguiment dels
hàbits
2n cicle: 25% de
seguiment dels
hàbits
100% de seguiment
de l’hàbit de deixar
el mòbil abans de
classe
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Objectiu estratègic 1.6: Millorar les competències relacionades amb l’àmbit humanístic i social
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Acabar de redactar les programacions per
competències de l’àmbit

Redacció i revisió de les
programacions

Estan realitzades

Consolidar les optatives d’àmbit humanístic a 3r i 4t
d’ESO

Demanda en primera opció de
les optatives

Surten totes les
optatives
proposades

Consolidar el treball interdisciplinar entre CCSS i
EVP

Creació d’obres d’art
contextualitzades
històricament

Realització
d’exposicions de
les obres

Fomentar el pensament crític i creatiu

Recull d’activitats, debats, i
activitats entorn a la realitat
pròpia dels alumnes

Recull d’activitats,
mínim 1 per nivell.

Consolidar i millorar el projecte humanístic a 1r
d’ESO

Comparació de les noves
activitats proposades i
resultats

Comparativa

Consolidar projecte autogestionat de sortida de
filosofia a 4t d’ESO

Realització de l’activitat

Memòria de
l’activitat

Equip directiu
Àmbit Humanitats

18
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Objectiu estratègic 1.7: Aprofundir en el procés de treball LIC
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Diagnosi

Enquesta a l’alumnat

> 90%

Elaborar el Projecte LIC de Centre

Elaboració del document

Tenir un
esborrany

Elaboració del document

Tenir un
esborrany

Que es realitzin activitats

Sí

Sol·licitar-ne

Sí

Indicadors de progrés

Assolit si

% participació de l’alumnat

> 50%

Equip directiu
Elaborar un protocol de pla d’acollida de Centre

Àmbit científic i
tecnològic

Establir contacte i promoure accions conjuntes amb
la biblioteca de Sant Sadurní
Sol·licitar auxiliars de conversa en les diferents
llengües estrangeres que es cursen

Equip directiu

Objectiu estratègic 1.8: Impulsar projectes d’estada a l’estranger
Actuacions

Responsable
Equip directiu

Promoure i Iniciar les estades a l’estranger a 1r de
Batxillerat

Àmbit llengües
estrangeres
Coordinador
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Objectiu estratègic 1.9: Millorar l’atenció a la diversitat en el centre, tant dels alumnes amb NEE, com
dels alumnes amb altes capacitats intel·lectuals
Actuacions

Responsable

Aplicar els mecanismes i protocols del Departament
d’Ensenyament per treballar dins de l’aula amb els
alumnes que necessiten una adaptació específica.
Mantenir actualitzades i compartides a tot l’equip
docent les dades dels PI
Consolidar els mecanismes d’inclusió a l’aula
ordinària dels alumnes SIEI

Propostes diversificades per a
interessos i capacitats específiques

alumnes amb

Resoldre les situacions en les quals no s'han aplicat
mecanismes i els protocols del Departament
d'Ensenyament per treballar dins de l'aula amb
l'alumnat que necessita una adaptació específica

Equip directiu
Equip d’Orientació i
Diversitat

Equip SIEI i
d’Orientació i
Diversitat

Indicadors de progrés

Assolit si

Aplicar-los

Sí

Evidència de la publicació

SÍ

Evidència de la feina feta

SÍ

Evidència de la feina feta

SÍ

Evidència de la resolució

> 50%

Equips docents
Equip d’Orientació i
Diversitat

Equip d’Orientació i
Diversitat
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Objectiu estratègic 1.10: Promoure el treball competencial i la realització de projectes transversals
Actuacions
Sistematitzar l’elaboració de les programacions
consensuant continguts i metodologies per treballar
competencialment

Responsable
Equip directiu
Caps d’Àmbit
Equip directiu

Establir mecanismes d’avaluació, coavaluació i
autoavaluació amb criteris competencials

Caps d’àmbit
Àmbit projectes

Consolidar a 1r cicle el treball per projectes

Potenciar a 2n cicle el treball per projectes

Equip directiu
Àmbit projectes

Indicadors de progrés

Assolit si

% de programacions
elaborades seguint els
criteris consensuats

>50 %

Ús d’eines d’avaluació
diversificades elaborades
seguint criteris
competencials

Si se’n fan servir

% alumnat que assoleix els
projectes

> 75 %

Nombre de projectes iniciats

>1

Nombre de projectes
realitzats

>1

Equip directiu
Realitzar projectes compartits per dues o més
matèries per treballar temes d’interès comú

Coordinadors de
nivell
Caps d’àmbit
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Objectiu estratègic 1.11: Revisar el Pla d’Acció Tutorial a cada nivell
Actuacions

Establir una hora a la setmana per a reunió de
tutors amb el coordinador de nivell

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Evidència de l’hora a l’horari
del professorat tutor

Sí

Evidència de l’hora a l’horari
del professorat tutor

Sí

Equip de tutors

Nombre d’entrevistes fetes
al llarg del curs

Mínim una

Equip directiu

Evidència de l’hora a l’horari
del coordinador

Sí

Consciència emocional per
part de l’alumnat

Assoliment >
50%

Cohesió de grup

Sí

Equip directiu
Coordinadors de
cada nivell
Equip directiu

Consolidar la tutoria individualitzada a l’ESO i a
Batxillerat

Establir una hora a la setmana per a reunió dels
coordinadors amb l’equip directiu

Treballar les competències socioemocionals a
1rESO i 2n d’ESO

Coordinadors

Coordinadors dels
nivells
Equip de tutors
Orientadores

Consolidar la cohesió del grup-classe

Coordinadors de
cada nivell
Equip de tutors
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Objectiu estratègic 1.12: Implementar el Servei Comunitari
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Redactar el pla

Sí

Dur-les a terme

Sí

Cercar entitats col·laboradores

Conveni amb les entitats

Sí

Fer el seguiment

% alumnat que el finalitza

> 95%

alumnes de 3r i 4t d’ESO que
participen

> 20

Elaborar el pla de les activitats del servei comunitari
del centre

Consolidar les activitats que s’estan fent fins ara

Consolidar els equips de treball que organitzen les
Jornades Culturals del centre

Equip directiu
Coordinadora Servei
comunitari

Coordinador
d’activitats
extraescolars
Coordinadora Servei
comunitari
Comissió Jornades
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Objectiu estratègic 1.13: Promoure l’ús de les eines g suite i/o plataforma moodle entre el professorat
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Facilitar la formació del professorat oferint-la al
mateix Centre

Equip directiu

professorat apuntat

15

Formació del professorat

Equip Directiu

% de professorat que fa la
formació

80% dels inscrits el
superen

% de professors que utilitzen
l’aula virtual com a recurs a
l’aula

si l’augment és
significatiu

alumnes de diversitat que
milloren en el seguiment de la
matèria

si l’augment és
significatiu

Equip Directiu

% d’alumnes que el tenen

> 95%

Equip Directiu

% de professors que utilitzen
l’aula virtual com a recurs a
l’aula

Potenciar l’aula virtual (classroom i moodle) com a
eina per a facilitar material de suport a l’alumnat

Equip Directiu
Equip pedagògic
Comissió TIC
Equip directiu

Potenciar l’aula virtual com a eina per facilitar
l’atenció a la diversitat dins de l’aula

Equip de diversitat
Professorat
Comissió TIC

Introduir els Chromebooks a 1r d’ESO
Ús dels Chromebooks a 1r d’ESO
Potenciar l’elaboració de materia digital pel centre
de les diferents matèries

Equip pedagògic
Comissió TIC

Reduir la despesa en llibres

Nombre del llibres de text
que han de comprar

> 70%
> 20%

<5
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Objectiu estratègic 1.14: Millorar els resultats a Batxillerat
Actuacions
Optimitzar el procés d’orientació en el moment de
la prematrícula

Millorar el seguiment tutorial i mantenir les tutories
individualitzades

Responsable
E. Directiu
Coordinadors
Equip directiu
Coordinadors
Tutors
E. Directiu

Augmentar el % d’alumnes que acaba el Batxillerat

Coordinadors
Professorat

Indicadors de progrés
% d’entrevistes realitzades
sobre alumnes

Assolit si

>95%

matriculats
% entrevistes alumnes
trimestrals

>50%

% d’alumnes que comencen el
batxillerat i l’acaben

> 90%

Mantenir i millorar els resultats de les PAU

Professorat

% aprovats

> 95%

Quantificar el nombre d’alumnes que entra en
primera opció al Cicle o Grau desitjat

Coordinador 2Batx

Aconseguir la informació

Sí
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Objectiu estratègic 1.15: Potenciar els cicles formatius de centre
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Donar a conèixer l’oferta formativa dels cicles
formatius de grau mitjà que es fan al centre al
alumnes de 3r i 4t d’ESO

Coordinadors
pedagògics

Els alumnes coneixen l’oferta
educativa del centre

Sí

Donar a conèixer l’oferta formativa dels cicles
formatius de grau superior que es fan al centre al
alumnes de 2n de Batxillerat

Coordinadors
pedagògics

Els alumnes coneixen l’oferta
educativa del centre

Sí
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2.2.2. OG2: millora de la convivència, la cohesió social i l’equitat
Establir criteris pedagògics i dinàmiques relacionals que potencií la participació, la implicació i la responsabilitat en tots els àmbits de
convivència del centre.

Objectiu estratègic 2.1: Millorar l’adaptació dels membres de la comunitat educativa que s’incorporen al centre
Actuacions
Elaborar el Pla d’acollida de centre:

Responsable
Equip directiu

Indicadors de progrés

1. Pla Acollida Alumnat

Caps d’àmbit

Continuar i millorar el que
s’està fent

2. Pla Acollida Professorat i PAS

Coordinadors

Inici del redactat

Assolit si

Sí

Objectiu estratègic 2.2: Consolidar i promoure la mediació entre iguals
Actuacions
Projecte Xerpa

Responsable
Coordinadora
pedagògica

Indicadors de progrés

Assolit si

Evidència del fet

Sí

Mantenir el projecte #aquiproubullying impulsat pel
Departament d’Ensenyament

Equip directiu

Evidència del fet

Sí

Mantenir el programa Internet Segura amb la
col·laboració dels Mossos d’Esquadra.

Equip directiu

Evidència del fet

Sí

Evidència del fet

Sí

Iniciar el servei

Sí

Mantenir l’optativa d’habilitats socials

Coord. pedagògica
Equip directiu

Consolidar un servei de mediació

Coordinadora
Comunitat educativa
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Objectiu estratègic 2.3: Mantenir i millorar el sistema de control de la disciplina per resoldre conflictes de
forma eficaç i positiva
Actuacions
Reduir el nombre d’expedients exprés
Reduir el nombre d’expedients ordinaris
Guàrdies de pati a 1r i 2n cicle dins l’horari del
professorat
Gestió dels patis

Responsable
Equip directiu
Coordinadors
Equip directiu
Equip directiu
Professorat
Equip directiu

Seguiment dels alumnes que forcen la normativa

Coordinadors
Tutors

Indicadors de progrés

Assolit si

Nombre de casos tractats

< curs anterior

Nombre de casos tractats

< curs anterior

Evidencia en l’horari

Sí

Quantitat de professorat que
fa la seva tasca

= 100%

Nombre d’expedients globals
per curs

< 30
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Objectiu estratègic 2.4: Mantenir el seguiment de l’absentisme i abandonament escolar
Actuacions

Responsable

Seguiment de l’absentisme a primeres hores del
matí

Professorat

Aplicar les noves tecnologies per al seguiment
tutorial de l’alumnat

Tutors

Equip directiu

Coordinadors nivell
Equip directiu

Seguiment dels alumnes que donen el curs per
perdut

Indicadors de progrés
Nombre de casos tractats

Assolit si
< 10 diaris

% professorat que apunta les
incidències a l’Alexia

> 75%

Nombre de casos tractats

< 5%

Reducció al llarg del curs

Sí

Seguiment de les propostes

Sí

Orientadores
Tutors
Serveis socials / CSMIJ
/ SOC

Objectiu estratègic 2.5: Elaborar un protocol d’actuació d’integració per l’alumnat amb risc d’exclusió i
abandonament
Actuacions
Elaboració del protocol

Responsable
Equip d’Orientació i
Diversitat

Indicadors de progrés
% efectuat

Assolit si
> 50%
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Objectiu estratègic 2.6: Millorar els canals de comunicació entre les famílies i el centre
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Equip directiu
Contacte fluid entre els delegats pares

Coordinadora família
escola

Mantenir informació actualitzada de les activitats
del centre al web

Equip directiu

Actualitzar les dades personals de les famílies

Secretaria

Comissió TIC

Nombre de trobades anuals

>3

% de circulars publicades al
web

> 75%

Dades actualitzades al juliol
(1ESO i 1Batx)

Sí

Tenir un formulari útil i fer
que a l’entrevista ja
s’introdueixin totes les dades

Sí

Passar enquesta

Sí

Equip directiu
Formulari/Entrevista 1ESO Famílies informatitzat

Secretaria
Coordinadors
Comissió TIC
Equip directiu

Elaborar enquesta de satisfacció de les famílies

Coordinadora família
escola
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Objectiu estratègic 2.7: Potenciar la participació de l’alumnat
Actuacions

Consolidar el funcionament del Consell d’alumnes

Intervenció al pati fruit del pressupost participatiu
del curs passat

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Coord. pedagògica

3 plenaris al curs

Sí

Coord. activitats
extraacadèmiques

Temes tractats

>3

Coordinació
comunitat educativa

Nombre d’alumnat que
participa en les comissions

> 40

Fer la intervenció

Sí

Coordinació
Comunitat Educativa
Coordinació activitats
extraacadèmiques
Equip Directiu

Objectiu estratègic 2.8: Impulsar la comunicació externa de l’institut i la difusió del treball de l’alumnat
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Tenir-les actualitzades

Sí

Equip directiu
Publicació al web del centre

Coordinadora
Comunitat Educativa
Coordinadors

Difusió a les xarxes socials

Comissió TIC
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Objectiu estratègic 2.9: Potenciar la participació amb les entitats del municipi
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Mantenir i promoure accions conjuntes amb altres
centres dels municipis de la Mancomunitat

Equip directiu

N. Accions realitzades

>3

N. Accions realitzades

>1

Promoure la implicació de la comunitat educativa en
la vida social del nostre entorn

Coordinadora
Comunitat Educativa
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2.2.3. OG3: millora de l’orientació acadèmica i professional
Objectiu estratègic 3.1: Orientació transversal i Competencial
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Treballar l’orientació de forma transversal i
competencial a tota l’ESO

Coordinadors

Activitats d’orientació en totes
les matèries

> 1 en totes les
matèries

% de matèries en les que es
treballa l’orientació

>2

Indicadors de progrés

Assolit si

Nombre d’activitats
relacionades

> 3 (mínim una per
trimestre)

Nombre d’activitats
relacionades

> 3 (mínim una per
trimestre)

Nombre d’activitats
relacionades

> 3 (mínim una per
trimestre)

Millora del clima d’aula

Sí

Orientadores
Tutors de nivell

Iniciar l’orientació de forma transversal i
competencial a tot el Batxillerat

Claustre

Objectiu estratègic 3.2: Educació emocional i autoconeixement
Actuacions

Responsable

Iniciar el projecte d’educació emocional a1r cicle
d’ESO
Iniciar el projecte d’autoconeixement a 2n cicle
d’ESO
Iniciar el projecte d’autoconeixement i presa de
decisions a Batxillerat
Gestió de l’estrès a 2n de Batxillerat

Coordinadors
Tutors
Orientadores
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Objectiu estratègic 3.3: la presa de decisions
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Elaborar el Consell Orientador de cada alumne a
cada curs

Coordinadors

Que cada alumne el tingui

Sí

Treballar la capacitat de decidir per part de
l’alumnat de forma transversal

Claustre

% d’alumnat que sap trobar la
seva opció

> 75

Recollir les diferents accions orientadores que es
fan

Equip directiu

Nombre de memòries fetes

Una per cada nivell

Indicadors de progrés

Assolit si

Fer la Jornada

Sí

Sortida

Mínim una

Visita d’exalumnes dels
diferents itineraris

Sí

Realització de les activitats
previstes

Sí

Tutors de nivell

Coordinadors

Objectiu estratègic 3.4: Coneixement dels itineraris formatius
Actuacions

Jornada d’orientació a Batxillerat

Assistència a les portes obertes de les Universitats
Visita d’exalumnes explicant el seu itinerari als
alumnes de 4t d’ESO
Mantenir les diferents activitats relacionades amb el
coneixement dels diferents itineraris (Saló de
l’Ensenyament, SIAJ...)

Responsable

Equip directiu
Coordinadors
Batxillerat
Tutors de Batxillerat

Coordinadors
Tutors
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2.2.4. OG4: millora de la comunicació i de la relació amb l’entorn
Objectiu estratègic 4.1: Promocionar les activitats que es realitzen al centre
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Equip directiu
Mantenir les Portes Obertes per donar a conèixer
les activitats i projectes del centre

Coordinadors
Caps d’àmbit

Nombre d’activitats i projectes
a determinar
que es donen a conèixer

Coordinació
Comunitat educativa
Mantenir una pàgina web pròpia dinàmica
Fer difusió de les activitats del centre a les xarxes
socials

Comissió TIC

Increment mitjana de visites
mensuals

Coordinació
Comunitat educativa

Nombre de notícies publicades a determinar

+1%
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Objectiu estratègic 4.2: Mostrar el centre a la comunitat. Millora de la comunicació amb els agents de la
comunitat educativa
Actuacions
Mantenir les visites a les escoles de primària
adscrites.
Mantenir la jornada de portes obertes a les famílies

Responsable

Equip directiu
Coordinadora
Comunitat Educativa

Mantenir reunions periòdiques amb l’AMPA
Incrementar l’ús de l’Alexia com a sistema digital de
comunicació amb les famílies

Equip directiu
Comissió TIC

Indicadors de progrés

Assolit si

Constatació de les visites a
cada una de les escoles

Sí

Constatació de la jornada

Sí

% reunions fetes en relació a
les previstes

>70%

Constatació

Si
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Objectiu estratègic 4.3: Potenciar les relacions amb les famílies, la societat i la resta de centres de la
mancomunitat
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Fer una activitat lúdicosolidària amb les famílies

Sí

nombre col·laboracions

>1

Iniciar les tertúlies dialògiques

Nombre de persones que ho
inicien

> 10

Potenciar la col·laboració dels exalumnes pel suport
acadèmic de l’alumnat

Augment dels exalumnes
col·laboradors

Sí

Augment dels alumnes
col·laboradors

Sí

Percentatge de famílies
comunicades

> 50%

Equip directiu
Promoure activitats amb projecció social
organitzades pel centre

Coordinadors
Coord. Comunitat
Educativa
Equip directiu

Iniciar col·laboració AMPA i coordinació Comunitat
Educativa

Potenciar la col·laboració dels alumnes de 2n de
batxillerat pel suport acadèmic dels companys de 1r
i 2n d’ESO
Potenciar la comunicació de les famílies dels
diferents grups classe a través dels pares i mares
delegats/des

AMPA
Coord. Comunitat
Educativa

Coord. Comunitat
Educativa
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2.2.5. Objectiu general 5: millora de la gestió i documentació del centre
Objectiu estratègic 5.1: Actualitzar la documentació del centre
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Actualitzar el PEC

Equip directiu

% de projecte redactat

50%

Actualitzar les NOFC

Equip directiu

% de normes efectuades

100%

Redactar el PL

Coordinadora LIC

% de projecte redactat

90%

Redactar el Pla de Convivència

Equip directiu

% de projecte redactat

50%

Actualitzar i redactar el PAT

C. Tutors

% de projecte efectuat

25%

Redactar la PGA

Equip directiu

% de projecte redactat

100%

% de projecte redactat

100%

Coordinadors
Redactar la Memòria Anual de Centre

Caps d’àmbit
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Objectiu estratègic 5.2: Potenciar l’ús de les TIC en la gestió acadèmica del centre
Actuacions

Responsable

Crear un calendari corporatiu de google
(intermunicipal) en la planificació de:

Equip directiu

✓ Calendari general del curs
✓ Sortides i activitats
✓ Reunions docents
Potenciar l’ús del correu electrònic corporatiu a
tota la comunitat educativa

Indicadors de progrés

Assolit si

Coordinador
activitats
extraacadèmiques

% d’activitats i reunions
registrades

>95%

Equip directiu

% correus enviats per un altre
domini

< 5%

% famílies que paguen el servei

> 90%

% de circulars enviades a les
famílies

>50%

Ús de les famílies (justificant
absències, mirant els
butlletins, concertant
entrevistes...)

> 70%

Professorat

Equip directiu
Potenciar la plataforma Alexia tant per la gestió
interna com per a la comunicació amb les famílies.

Secretaria
Coordinadors de
nivells

Equip directiu
Dinamitzar l’entorn i comunicació virtual al centre a
través de la web

Coordinadors
Coordinació TIC
Tutors

Incrementar el nombre de
visites anuals respecte del curs
anterior

+5%

Claustre
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Objectiu estratègic 5.3: Potenciar la coordinació del professorat en relació amb la dinàmica escolar
Actuacions

Responsable

Indicadors de progrés

Potenciar el treball per equips docents
Recollir els acords presos en actes compartides en
format digital amb tot el professorat de l’equip
docent
Habilitar espais i moments de reunió, de trobada i
de treball del professorat.

Assolit si
Sí

Direcció
Coordinadora
pedagògica
Coordinadors de
nivell

Sí
Constatació
Sí
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Objectiu estratègic 5.4: Promoure la formació permanent del professorat
Actuacions
Mantenir la Jornada Pedagògica de bones pràctiques

Formació en centre sobre competència digital
docent (50% en horari de permanència)
Escola d’Estiu en centre amb formacions diverses
relacionades en la transformació pedagògica que
s’està duent a terme
Seguir comptant amb el recolzament de l’AMPA
Reconeixement dels cursos per part dels Serveis
Educatius de l’Alt Penedès

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Direcció

Nombre de projectes i
pràctiques compartides

Mínim una per
àmbit

Nombre de professorat que hi
assisteix

Mínim 15 persones

Nombre de professorat que hi
assisteix

Mínim 10 persones
per curs ofert

Suport econòmic

Sí

Reconeixement de les hores
de formació

Sí

Coordinadora
pedagògica
Caps d’àmbit
Coord. de nivell
Direcció
Direcció
AMPA
Direcció
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Objectiu estratègic 5.5: Gestió econòmica
Actuacions
Confeccionar un pressupost considerant els
ingressos, les despeses habituals del centre i
l’increment dels costos de manteniment degut a
l’envelliment de les instal·lacions i els equipaments.

Responsable

Indicadors de progrés

Assolit si

Compliment del pressupost
Direcció
Secretaria

Increment de la partida
destinada a la renovació
d’equipaments audiovisuals
d’aula.

Si

Pagament del material escolar mitjançant la pàgina
web

% Disminució dels impagats

< 15%

Cobrament de les sortides mitjançant la pàgina web

% de cobraments

> 95%

Gestió de proveïdors-compres

Millora de la relació qualitatpreu

Sí

Gestió compra de llibres i material escolar

Compliment terminis i
incrementar partides de
compra de material escolar

Sí

Gestió del lloguer de guixetes

% d’augment de lloguer de
guixetes

Sí

Gestió de beques escolars

Fer el seguiment de la gestió
econòmica del material escolar
i/o de les sortides

Sí

Secretaria
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3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL
CENTRE
3.1. Estructura Organitzativa del Centre
3.1.1 Organigrama
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3.1.2 Càrrecs i coordinacions
Equip directiu
EQUIP DIRECTIU
Director

Josep Solé Arnan

Àmbit social

Cap d’estudis

Conxita Busquet Romeu

Àmbit matemàtic

Secretaria

Mercè Mompel Comadran

Àmbit cientificotecnològic

Coordinadora Pedagògica

Teresa Terrades Pons

Àmbit social

Cap d’estudis de Cicles

Miquel Àngel Garcia Barrachina

Àmbit Administració i
finances

Coordinacions
COORDINADORS PEDAGÒGICS ESO/BATXILLERAT
Coordinadora de 1r d’ESO

Meritxell Vila Gramunt

Àmbit lingüístic

Coordinador de 2n d’ESO

Miquel Arnal Espinal

Àmbit lingüístic

Coordinadora de 3r d’ESO

Montse Rubio Suriol

Àmbit llengües estrangeres

Coordinadora de 4t d’ESO

Maite Rosell Cusó

Àmbit cientificotecnològic

Coordinadora de 1r Batx.

Mercè Sadurní Calaf

Àmbit artístic i educació física

Coordinador de 2n Batx.

Jordi Quintana Forns

Àmbit humanístic

Coord. Orientació i Diversitat

Marta Saez

Àmbit orientació i diversitat

COORDINACIONS TRANSVERSALS ESO/BATXILLERAT
Coordinador activitats
extraacadèmiques

Carles Espinach Llavina

Àmbit artístic i educació física

Coordinadora LIC

Núria Roé Ros

Àmbit lingüístic

Coordinador Salut laboral i
manteniment

Enric Parera Ros

Àmbit cientificotecnològic

Coordinador Pla Lector

Martí Ribas Boldú

Àmbit lingüístic

Coordinadora Treball
Comunitari

Margarida Llavina

Àmbit humanístic

Coordinador TREC

Josep Anton Lafuerza

Àmbit humanístic

Coordinadora IOC

Mercè Sadurní

Àmbit artístic i educació física

Coordinadora família escola

M. José Cano

Àmbit lingüístic

TIC-Chromebook

Xavi Oró / Jordi Barroso
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Tutories
ESO

Tutors

1r d’ ESO

2n d’ ESO

3r d’ ESO

4t d’ ESO

AULA OBERTA
SIEI

1r ESO A

Àlex Martí

1r ESO B

M. Àngles Sadurní

1r ESO C

David Royo

1r ESO D

Marta Anglès

1r ESO E

Oriol Rovira

1r ESO F

Alba Rosés

2n ESO A

Miquel Arnal

2n ESO B

Susanna Castellsegué

2n ESO C

Núria Nebot

2n ESO D

Carme Vallès

2n ESO E

Penélope Pecho

2n ESO F

Dolors Farran

3r ESO A

Natàlia Gordon

3r ESO B

Marta Casals

3r ESO C

Pere Vendrell

3r ESO D

Aura Gumà

3r ESO E

Eloi Cardenete

3r ESO F

Montse Belmonte

4t ESO A

Adriana Sánchez

4t ESO B

Maite Rosell

4t ESO C

Eduard Riu

4t ESO D

Anna Massana

4t ESO E

Jordi Barroso

4t ESO F

Jordi Castellà

3r 4t G

Marta Rosell

1r 2n 3r 4t

Jolie Cruz / Roger Raventós

Coordinadors

Meritxell Vila

Miquel Arnal

Montse Rubio

Maite Rosell
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BATXILLERAT

1r
BATXILLERAT

2n
BATXILLERAT

1r Batx A

Oriol Torrents

1r Batx B

Montse Enajas

1r Batx C

Mercè Sadurní

1r Batx D

Núria Talavera

2n Batx A

Francesc Forcada

2n Batx B

Josep Anton Lafuerza

2n Batx C

Joan Julibert

2n Batx D

Jordi Quintana

Mercè Sadurní

Jordi Quintana

Caps d’àmbit
Caps d’àmbit
Àmbit d’Orientació i diversitat

Rosabel Porras

Àmbit Científic tecnològic

Xavi Oró / Enric Parera

Àmbit matemàtic

Pere Roig

Àmbit llengües estrangeres

Montse Catasús

Àmbit lingüístic

Núria Roé

Àmbit Artístic / Educació Físico esportiva

Miquel Juanola

Àmbit humanitats

Sergi Garcia

Àmbit Projectes

Jesús Salius

46

Programació General Anual 2019 / 2020

Equips docents

1

Anglès, Marta

2

Cortés, Raquel

3

ESO
1

Arnal, Miquel

Farran, Narcís

2

Castellsegué,
Susanna

4

Juanola, Miquel

3

Espinach, Carles

5

Martí, Àlex

4

Farran, Dolors

6

Porras, Rosabel

5

Girona, Jacint

7

Roig, Montserrat

6

Nebot, Núria

8

Rosés, Alba

7

Pecho, Penélope

9

Rovira, Oriol

8

Ribé, Mireia

10

Sadurní, Sani

9

Roé, Núria

11

Salius, Jesús

10

Royo, David

12

Vallès, Anna

11

Sàez, Marta

13

Vila, Txell

12

Vallès, Carme

13

Vendrell, Gemma

14

Ballester, Fernando

15

Cruz, Jolie

2 ESO

1 ESO

ESO

Malgrat tenir els equips docents, treballem més amb
equips de professorat que passen per cada nivell.
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ESO
1

Belmonte, Montse

1

Barroso, Jordi

2

Cardenete, Eloi

2

Cano, M. José

3

Casals, Marta

3

Castellà, Jordi

4

Gordin, Natàlia

4

Catasús, Montse

5

Gumà, Aura

5

Massana, Anna

6

Llavina, Margarida

6

Pallarès, Pilar

7

Martínez, Pau

7

Parellada, Montse

8

Olivé, Cinta

8

Pinar,Marc

9

Parera, Enric

9

Quesada, Jordi

10

Perea, Josep

10

Riu, Eduard

11

Pérez, Roger

11

Roig, Pere

12

Raventós, Roger

12

Rosell, Maite

13

Ribas, Martí

13

Ruiz, Anna

14

Rosell, Marta

14

Sánchez, Adriana

15

Rubio, Montse

15

Solé, Josep

16

Vendrell, Pere

BATXILLERAT

BATXILLERAT

4 ESO

3 ESO

ESO

8

Lafuerza, J. Anton

9

Mompel, Mercè

1

Busquet, Conxita

2

Enajas, Montse

10

Oró, Xavi

3

Felipe, Eduardo

11

Quintana, Jordi

4

Forcada, Francesc

12

Sadurní, Mercè

5

Garcia, Ricard

13

Talavera, Núria

6

Garcia, Sergi

14

Terrades, Teresa

7

Julibert, Joan

15

Torrents, Oriol
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3.2. Calendari i Marc horari
Horari lectiu ESO/Batxillerat
1a hora
2a hora
Pati (llarg)
3a hora
4a hora
Pati (curt)
5a hora
6a hora
Horari d’activitat lectiva: de 8:30h a 15:00h. Jornada continuada concedida pel Departament
d’Ensenyament.
Horari de professorat d’ESO i Batxillerat: de 8:30h a 15:00h i dimarts de 16:00 a 17:30h, en
funció de cada professor i de la normativa que regula la gestió del temps de la funció docent.

3.3. Calendari detallat del curs
Inici del curs:
Acollida nou alumnat i Benvinguda Curs 2019-20:
▪ 12 setembre: 1r ESO
▪ 13 setembre: la resta de cursos de l’ESO i Batxillerat
Vacances de Nadal: del 21 de desembre 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos)
Vacances de Setmana Santa: Del 4 al 13 d’abril 2020 (ambdós inclosos)
Festes locals: 9 de setembre i 29 de novembre de 2019
Festes de lliure disposició
2019: 5 de desembre
2020: 24 de febrer i 4 de maig
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Distribució trimestral:
o

o

o

1r trimestre: del 12 de setembre al 28 de novembre


Avaluacions: del 3 al 12 de desembre



Entrega notes: 19 de desembre

2n trimestre: del 2 de desembre al 28 de febrer


Avaluacions: del 9 al 16 de març



Entrega notes: 20 de març

3r trimestre:






ESO: Del 2 de març al 10 de juny.
-

Avaluació ordinària: dies 11, 12 i 15 de juny. Entrega notes Ordinària
16 de juny

-

Avaluació extraordinària: dies 17,18 i 19 de juny. Entrega notes
avaluació extraordinària: 23 de juny

1r de Batxillerat: del 2 de març al 5 de juny: Entrega notes 3a avaluació
-

Del 8 al 12 de juny: Controls avaluació ordinària.

-

Avaluació ordinària: 16 i 17 de juny. Entrega notes: 19 de juny

2n de Batxillerat: del 2 de març al 8 de maig 2020. Entrega notes 3a
avaluació
-

De l’11 al 15 de maig: Controls avaluació ordinària. Avaluació
ordinària: 19 de maig. Entrega notes 21 de maig

-

Del 8 al 12 de juny: Controls av. extraordinària. Avaluació
extraordinària: 15 de juny. Entrega notes avaluació extraordinària: 19
de juny
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Colònies i Viatges:
Nivell

Lloc

Dates

Preu (prov.)

1ESO

La Molina (La
Cerdanya)

1, 2 i 3 d’abril

195€

2ESO

Càmping Vendrell platja
(El Vendrell)

1, 2 i 3 d’abril

195€

3ESO

Alcanar (Montsià)

1, 2 i 3 d’abril

195€

4ESO

Itàlia

Del 30 de març al 3 d’abril

525€

1BATX

Estades a l’estranger

Del 30 de març al 3 d’abril

pendent

2BATX

Corbera d’Ebre

2 i 3 d’abril

pendent

SIEI

A determinar

A determinar

A determinar

AO

A determinar

A determinar

A determinar

Activitats extraacadèmiques:
Les activitats extraacadèmiques les entenem com un eix fonamental dins en tot el que té a
veure amb l’aprenentatge de la convivència , el sentit de pertinença i participació de l’alumnat
en el centre. Són activitats que fem dins l’horari lectiu però amb un format diferenciat de les
hores de classe.
Per la seva envergadura i valor tenim un coordinador de les activitats extraacadèmiques.
En aquest sentit l’activitat a la que destinem més recursos humans i econòmics són les
Jornades Culturals. Enguany seran entre els dies 4 i 6 de març de 2020. Són tres dies
de tallers i d’activitats culturals i lúdiques que els alumnes poden escollir i gaudir. La seva
organització requereix de molt temps i personal i ho fa el professorat i l’alumnat del consell
d’alumnes que s’hi ha apuntat. La realització dels tallers la fan professors, alumnes i pares.
Festes:
Són els dies assenyalats del curs que es fan activitats relacionades amb el motiu de la festa.
Enguany les comissions del Consell d’alumnes i la comissió de festes del curs organitzen:




Festa de la Tardor o de la Castanyada (31 octubre)
Festa de Nadal
Sant Jordi
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Comiats:




Comiat de 4t d’ESO
Comiat de 2n de batxillerat
Comiat de Cicles Formatius

Actes organitzats per professorat i alumnat com la resta d’activitats detallades.

Reunions amb les famílies:
Nivell

Dia

Espai

hora

1ESO

30 de setembre de 2019

Sala d’actes / aules

18:30h

2ESO

22 d’octubre de 2019

Sala d’actes / aules

18:30h

3ESO

17 d’octubre de 2019

Aula polivalent / aules

18:30h

4ESO

17 d’octubre de 2019

Sala d’actes / aules

18:30h

1BATX

8 d’octubre de 2019

Sala d’actes / aules

18:30h

2BATX

15 d’octubre de 2019

Sala d’actes

18:30h

SIEI

8 d’octubre de 2019

Aula

18:30h

AO

17 d’octubre de 2019

Aula

18:30h

Trimestrals 2n de Batxillerat:
1a Avaluació: 14, 15, 18 i 19 de novembre de 2019
2a Avaluació: 13, 14, 17 i 18 de febrer de 2020
3a Avaluació: 5, 6, 7 i 8 de maig de 2020
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TREC:
2 d’abril de 2019: tutoria presencial (16:00 h.); l’alumne ha de dur els objectius del
treball de recerca, que es comentaran amb el tutor/a; es planifica la feina que
l’alumne/a ha de realitzar al llarg de la 3a avaluació de 1r de batxillerat (feina mínima:
un dels tres objectius).
11 de juny de 2019: el tutor/a del treball de recerca lliurarà dues còpies del «full de
seguiment de la feina feta per l’alumne/a al llarg del 3r trimestre de 1r de batxillerat» al
tutor/tutora del curs (una de les quals s’adjuntarà a les notes finals de 1r de batxillerat
de l’alumne/a i, l’altra, s’arxiva).
24 de setembre de 2019: tutoria presencial (16:00 h); l’alumne/a mostra i comenta
la feina feta al llarg de l’estiu de 2019 (feina mínima: el segon dels tres objectius i la
revisió del primer objectiu).
1 d’octubre de 2019: el tutor/a del treball de recerca lliurarà dues còpies del «full de
seguiment de la feina feta per l’alumne/a al llarg del segon període» al tutor/a del curs de
2n de batxillerat (una de les quals es farà arribar als pares i mares i, l’altra, s’arxiva).
29 d’octubre de 2019: tutoria presencial (16:00 h); l’alumna mostra i comenta la
feina feta des de l’inici de curs de 2n de batxillerat fins aquest dia (feina mínima:
l’objectiu pendent i la revisió del segon objectiu) i es planifica la feina restant: revisió de
tota la feina feta, redacció de la introducció i de les conclusions i l’edició del treball de
recerca. Es fixa data per a la següent o següents tutoria/es presencials.
16 de desembre de 2019: el tutor/a del treball de recerca entregarà dues còpies del
«full de seguiment de la feina feta per l’alumne/a al llarg del tercer període» al tutor/a del
curs de 2n de batxillerat (una de les quals es farà arribar als pares i mares amb les
notes de la 1a avaluació; l’altra s’arxiva).
20 de desembre de 2019: data de presentació del treball de recerca, a les 08:30 h, a
l’institut.
14 de gener de 2020: el segon corrector ha d’entregar el full d’avaluació de
l’expressió escrita dels continguts del treball de recerca al tutor/a del TREC (dues
còpies: una per al tutor/a del treball de recerca i una altra per al tutor/a de 2n curs de
batxillerat).
14 de gener de 2020: tutoria presencial per a preparar l’exposició oral del treball de
recerca (16:00 h).
21 de gener de 2020: exposició oral del treball de recerca (16:00 h, a l’institut).
27 de gener de 2020: el tutor/a del treball de recerca ha de lliurar el full d’avaluació
de tot el treball de recerca, que conté totes les notes i la nota final, al tutor/a de 2n
curs de batxillerat (dues còpies: una, per a l’alumne/a; l’altra, per al tutor/a del curs).
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3.4. Projectes Servei Comunitari

3r ESO

SERVEI de
GUAITES

Quan i on?
Patis durant el 2n i 3r
trimestre
A l’Inter

nombre màxim d’alumnes

Descripció del servei

no hi ha límit, alumnes potencials
aproximadament 75 (3 grups
d’emprenedoria).

El projecte de Guaites es fa des de l’optativa d’emprenedoria. Els
alumnes que fan de guaites es desplacen a la zona de pati dels
de 1r Cicle d’ESO per tal de detectar i intervenir si els és
possible en casos d’assetjament i bullying.

CAMPANYA
DONACIÓ DE
SANG

Final 2n trimestre
Sant Sadurní

de 20 a 30 alumnes

SUBASTA
BENÈFICA
OBRES D’ART

Final 2n trimestre

aproximadament uns 25 alumnes

Sant Sadurní, a l’Índex

(un grup d’Emprenedoria)

Des de l’assignatura de biologia, creació d'una campanya de
divulgació sobre la importància de donar sang, una posterior
campanya de difusió (als diferents pobles d’origen dels alumnes)
de la jornada de recollida de sang a l'escola i finalment
l’assistència als donants que participen en la jornada de donació.
Des de l’assignatura de Socials es treballa l’Edat Moderna i el
Renaixement (desembre), tots els alumnes de 3r recreen una
pintura del Renaixement a l’assignatura de Visual i Plàstica
(gener-febrer), i des d’un grup d’Emprenedoria, organitzaran una
exposició i una subhasta a l’Índex a partir de les millors obres
realitzades. Aquests mateixos alumnes també decidiran a quin
grup, entitat o ONG volen destinar els diners aconseguits amb la
subhasta.
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4t ESO

Quan i on?

Nombre
màxim
d’alumnes

Descripció del servei

Ajudar a organitzar les Jornades Culturals

JORNADES
CULTURALS

Durant les JJCC (4,5 i 6 de març) i
algunes tardes a partir del mes
de gener

Hi haurà algunes reunions a la tarda a partir del mes de gener.
no hi ha límit

A l’Inter

JORNADA
ESPORTIVA
1r ESO

PLANTADA
ARBRES AL
BOSC DE LES
ESCOLES

Treball teòric a determinar amb els professors organitzadors de les
Jornades

Maig (dia de la jornada més alguna
tarda prèvia)
Sant Sadurní (zona esportiva)

Ajudar els professors d’Ed. física a organitzar la Jornada esportiva
pels alumnes de 1r d’ESO de l’escola.
màxim 15

1/12/2019 (diumenge al matí de
10 a 14h.) més alguna tarda
posterior per fer el seguiment dels
arbres plantats
Sant Sadurní, al Bosc de les
Escoles (Can Mas de la Riera)

Qui ho faci, igualment podrà fer d’alumne o d’ajudant en els taller
dels matins

Treball teòric a determinar amb els professors d’Ed. física

Plantada d’arbres al Bosc de les Escoles (Can Mas de la Riera). Obert
a tots els públics (adults, joves i nens), podeu anar-hi amb els pares.
S’acaba amb un vermut.
no hi ha límit
La part teòrica s’ha de determinar amb els professors de Biologia

Organitza ADF Sant Sadurní
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4t ESO

Quan i on?

Nombre
màxim
d’alumnes

Descripció del servei

En combinació amb el Consorci de Català
PARELLES
LINGÜÍSTIQUES

patis durant el curs
(aproximadament uns 20 patis)

uns 5 alumnes

Inter

Fer “parelles de conversa” amb alumnes de l’Aula d’Acollida.
Sessió formativa a l’escola a càrrec del Consorci.
Elaboració d’un diari de les trobades

Final de curs.
ENGLISH DAY

XERPA

Un dia a l’Escola Sant Geroni
(Sant Pere) més alguna tarda de
preparació

Tot el curs
Inter

Col.laboració

3r trimestre

amb el festival
EVA

Sant Sadurní, el Pla i Torrelavit

fins a 20

En combinació amb l’Escola Sant Jeroni.

Només pels
Ajudar els mestres de primària en el desenvolupament d’una
alumnes de
jornada d’activitats i jocs en anglès pels seus alumnes.
Sant Pere i del
Treball teòric a determinar amb els mestres de Sant Pere
Pla
25 alumnes
(optativa
Habilitats
Socials)

25 alumnes
(optativa
Comunica’m)

Programa d’acompanyament entre iguals. Cada alumne de 4t
d’ESO de l’assignatura d’Habilitats Socials, “acompanya” durant
el curs un alumne de 1r d’ESO.

Col·laboració dels alumnes de l’optativa de Comunica’m en el
festival literari EVA, En Veu Alta.
Participació en una sessió de lectura de contes a sant Sadurní i
en diverses lectures per a gent gran a Torrelavit i El Pla.
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3.5. Dependències - Aules
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3.6. Sortides
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3.7. Activitats extraescolars
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3.8. Formació permanent del professorat
Des del curs 2017-18, l’equip directiu ha fet una aposta clara per a la formació del professorat
per tal de facilitar la transformació metodològica i didàctica que requereix el treball competencial.
En aquest sentit, hem iniciat una Escola d’Estiu que compta amb el suport de l’AMPA i els Serveis
Educatius de l’Alt Penedès i que enguany ha ofert quatre formacions simultànies encaminades a
donar eines al professorat de cara el curs.
Així mateix, dins el primer trimestre del curs 2019-20 i donat que s’han introduït chromebooks a
1r d’ESO, repetim la formació d’eines Google per al professorat que no l’ha fet a l’estiu i treballa
amb aquesta eina.

◊

ESCOLA D’ESTIU 2019 PER AL CURS 2019-20.
OFERTA FORMATIVA
Setmana de l’1 al 5 de juliol
Formadors:
Pietx.

Assessorament en la Programació i
Avaluació per Competències Bàsiques
(de 9 a 13h)

Equip GRAFF dirigit per Teresa

El Graff és un grup de recerca integrat per persones
que ja fa un cert temps que han fet de l’avaluació un
dels seus centres d’interès. Això els permet abordar
qüestions al voltant de l’avaluació i la programació
competencials i, sobretot, respondre-les des de la
pràctica a l’aula.
https://graffrecerca.cat/
Formador: Balbino Fernández consultor i formador
de la xarxa CEL Working

Eines G Suite For Education
(de 15 a 19h)

Recorregut per les principals eines G Suite for Education
amb una atenció especial a les seves possibilitats dins i
fora de l’aula com a vehicle d’aprenentatge significatiu
per treballar des de totes les àrees la competència
digital del nostre alumnat i potenciar la competència
digital docent.
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Relaxació i recursos psicocorporals a
l’aula

Formadora: Maite Fruitós. Formadora en tècniques
de relaxació, gestió de l’estrès, interioritat i mindfulness a
centres educatius i el món sanitari. Forma part del grup
TREVA
Formació que vol aportar recursos als docents a l’aula
per acompanyar als alumnes en el seu procés educatiu i
emocional. La formació, tot i que inclourà una part
teòrica, serà bàsicament pràctica.

(de 9h a 13h)

Formadors: Institut Relacional amb Gemma Segura i
Joan Quintana
Eines de Lideratge i acompanyament
d’equips
(de 9 a 13h.)

Aquesta formació vol donar eines de lideratge mostrant
el valor de les relacions en els equips i aules treballant
des del reconeixement i la discrepància creativa que
condueixin a la millora de la convivència i l’aprenentatge
en el centre.
http://www.institutorelacional.org/

◊

1r TRIMESTRE CURS 2019-2020. OFERTA FORMATIVA
Formador: Balbino Fernández consultor i formador
de la xarxa CEL Working

Eines G Suite For Education
Dimarts de 5 a 7 tarda
24 set, 8 i 15 oct

Recorregut per les principals eines G Suite for Education
amb una atenció especial a les seves possibilitats dins i
fora de l’aula com a vehicle d’aprenentatge significatiu
per treballar des de totes les àrees la competència
digital del nostre alumnat i potenciar la competència
digital docent.

En aquests moments preparem les formacions per a la propera ESCOLA D’ESTIU 2020.
Aquestes són les que proposem:

Neurociència per a la millora dels hàbits d’estudi i treball per a l’alumnat de secundària
La funció competencial de la tutoria
Formació afectivo sexual de l’alumnat de secundària
Formació STEM
Aprofundiment Competència digital del professorat
Pensament Visual (Visual Thinking)
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3.9. Projectes d’Innovació
Projecte d’innovació #aquíproubullying
Òrgan impulsor: Direcció general d’Atenció a la família i comunitat educativa del
Departament d’ensenyament.
Programa d’Innovació : té una durada de dos cursos:


1r curs 2017-2018.
o per fer un projecte propi de forma participada
o formació pels equips de referència


2n curs 2018-2019: Implementació del projecte propi i l’avaluació del
mateix.
Durant el curs s’han dut a terme les actuacions que han quedat recollides en el projecte
propi de centre:


Projecte Xerpa, de tutoria entre iguals entre 4t d’ESO i 1r d’ESO



Servei comunitari dels Guaites a 3r d’ESO en el marc de la matèria d’emprenedoria
per l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.



Treball tutorial a nivell individual i de grup aula.



Sensibilització de la comunitat educativa: Xerrades per a pares sobre el
cyberbullying i l’ús de pantalles mòbils.



Sistema d’alertes amb B resol



Servei de mediació



Avaluació de l’impacte del projecte amb les enquestes a l’alumnat d’ESO

Pel curs 2019-20 ens proposem mantenir totes les actuacions iniciades donat que ens han
donat un bon resultat tal com ens diu l’anàlisi dels resultats de les enquestes.
Aquí aportem un recull de l’anàlisi dels resultats de les enquestes fetes:
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Les principals conclusions extretes són
1- Hi ha relació entre dimensions (agressió versus victimització) més gran del que es creia
2- Hi ha relació entre les actituds presencials i les TIC
3- Els alumnes es defineixen més com a víctimes que com a agressors.
4- Afecten més els insults entre primer i segon i es queixen més de ser exclosos a entre
segon i tercer..
5-Implantar programes és útil i eficaç: l’alumne se sent més segur i és més conscient de
l’efecte de les seves accions .
Escola Verda
S’ha renovat la comissió d’Escola Verda, integrada pel Oriol Torrents i Mercè Mompel, s’ha
creat i dinamitzat el nou consell d’alumnes-delegats verds, que han participat el concurs
d’Idees Innovadores per l’estalvi d’aigua promogut per l’Ajuntament de Sant Sadurní.
S’ha participat en l’elaboració de la GUIA Didàctica sobre projectes d’aprenentatge al medi,
elaborada per la Societat Catalana d’Educació Ambiental i la Diputació de Barcelona i en la
seva presentació.
Es treballa amb els delegats verds per disminuir l´ús del paper d’alumini, pel reciclatge
correcte del paper, per això han elaborat unes tapes per les papereres de paper i s’han
distribuït papereres per les aules.
El centre ha instal·lat aparca-bicicletes per facilitar als alumnes que utilitzen aquest mitjà de
transport lloc on deixar la bicicleta, fomentant els hàbits saludables.
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IPSAP-Institut Promotor de la Salut de l’Alt Penedès.
Aquest projecte s’inicia a partir de la 1a trobada pedagògica del PSEC (febrer 2018) es va
presentar el disseny d’aquest programa als centres educatius de Primària i de Secundària
de l’Alt Penedès presents a la formació. D’aquí sorgeix la creació del grup motor i del
projecte i centre pilot. Els alumnes de 4t ESO han elaborat el logotip del projecte.
S’ha participat en les reunions per elaborar el Projecte anomenat IPSAP Institut Promotor
de la Salut de l’Alt Penedès, per elaborar el projecte marc amb la documentació d’avaluació,
s’ha col·laborat amb la DIBA per a la preparació de les enquestes de Salut.
S’ha creat un codi QR al web del centre, que enllaça a un qüestionari on l’alumne, de
manera anònima, pot dirigir-se al professorat per fer les consultes.
El projecte té com a objectiu desenvolupar i/o mantenir una cultura de salut en els
joves i les seves famílies, prevenint els principals factors de risc per a la salut en aquesta
etapa vital , com ara el consum de tabac, d’alcohol, el consum de drogues, així com
l’alimentació, hores de son, ús del mòbil, sexualitat, la salut mental i els comportaments
d’assetjament i violència i per aquest motiu s’han preparat diferents activitats en els
diferents nivells de l’ESO i el Batxillerat, des de tallers de RCP per alumnes de 4t , tallers de
cuina per a 3r ESO o d’autoestima a primer cicle. Altres tallers i xerrades també per
famílies.
Algunes de les activitats relacionades amb els bons hàbits les porten a terme els alumnes de
SIEI, que preparen la fruita i la venen a l’hora d’esmorzar.
S’ha fet formació per al professorat en RCP i en atenció a l’adolescent diabètic.
Dins d’aquest projecte s’inclouen altres plans com ara el de Salut-Escola amb presència d’un
dia a la setmana d’una professional de la salut.
Projecte CSMIJ – EAP Alt Penedès
El “Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions” elaborat el juliol
de 2014, concreta accions en l’àmbit de la prevenció, la detecció precoç, el tractament, la
rehabilitació i la reinserció laboral, així com en l’àmbit de suport social i educatiu i a les
famílies, per poder potenciar la cooperació interdepartamental i intersectorial, i
desenvolupar polítiques que garanteixin la col·laboració i el compromís de les diferents
entitats implicades per donar respostes integrals.
Una de les línies estratègiques d’aquest Pla Integral fa referència a la promoció de la
integració de les intervencions dels serveis de salut, social i educatius de la petita infància,
de la població en edat escolar i de l’adolescència amb especial risc o vulnerabilitat. La
millora de la prevenció i la detecció precoç, la promoció i l’oferta d’atenció integral i la
compleció dels equipaments d’atenció als infants i adolescents són part dels objectius
d’aquesta línia estratègica.
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És necessari establir una estratègia conjunta del Departament d’Ensenyament i del
Departament de Salut que combini intervencions universals per promoure la salut mental i
altres selectives per prevenir els trastorns mentals i garantir una adequada detecció i
intervencions primerenques en el context escolar.
Els centres educatius són àmbits privilegiats, juntament amb altres espais comunitaris, per a
la promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns mentals i de conducta. En els
centres es desenvolupa bona part de la vida dels infants i dels joves i la naturalesa de les
relacions que s’hi estableixen influeixen decisivament en el desenvolupament i el benestar
emocional dels infants i els joves.
El Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut preveuen la col·laboració dels
seus professionals a diversos nivells amb l’objectiu de proporcionar diferents intensitats de
suport per promoure la salut mental en els centres educatius i prevenir els trastorns
mentals i de conducta. Cada intensitat de suport està relacionada amb un context educatiu
concret i vinculada a un model de col·laboració. Aquests models es defineixen com:







Mesures Universals (Tots els Centres Educatius)
Suport Addicional (Tots els centres educatius amb atenció habitual dirigida al
alumnes amb necessitat educatives especials)
Suport Addicional/intensiu en centre ordinari (Unitats de Suport a l’educació
Especial (USEE))
Suport Addicional/intensiu en context escolar adaptat (Aula/programa Integral de
suport, Unitats d’Escolarització compartida (UEC), Centres d’Educació Especial
(CEE), IFE.
Suport Addicional/intensiu en context sanitari (Hospitalització parcial o total)

El nostre programa quedaria englobat dins dels models de suport addicional, amb un grau
d’intensitat adaptat a les circumstàncies dels centres ordinaris del territori i amb la
intenció de poder quedar englobat com a intervenció de caire universal en un futur.

El Programa de Suport als Centres d’Ensenyament de l’Alt Penedès:
Es tracta d’un model d’intervenció multidisciplinar que requereix la implicació de:
-

Direcció del centre
Cap d’Estudis
Mestre referent d’Educació Especial
Mestre referent dels espais no estructurats (pati)
Professional de l’EAP referent
Referent d’aula (tutors)
Referent del CSMIJ
...
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Sistema de Seguiment i Avaluació.
Cada final de curs es durà a terme una avaluació per tal d’analitzar el funcionament del
programa de suport i la docència en salut mental.
L’EAP tindrà l’encàrrec de l’organització i direcció de la jornada de “Salut Mental i Escola”.

Les reunions programades són:
CSMIJ
dimarts de 8,30 a 9,30 h, Estrella Martínez
19 de novembre
17 de desembre
21 de gener
18 de febrer
24 de març

Projecte Okupa’t
El projecte OKUPA’T és una iniciativa del Departament d’Educació de l’Ajuntament fruit
d’una petició formulada pels dos instituts públics de la vila (Escola Intermunicipal i IES Jacint
Verdaguer).
Compta amb la col•laboració de diverses empreses i establiments comercials de Sant
Sadurní. L’objectiu és donar una resposta adient a un grup d’alumnes del segon cicle d’ ESO
que presenten dificultats per aprendre en l’entorn acadèmic.
Aquest alumnat es mostra interessat per les activitats pràctiques i properes al l’entorn
sociolaboral i s’aprofita aquest interès per adaptar el seu currículum i aconseguir la seva
integració escolar, social i laboral.
Els alumnes complementen les seves hores de classe al centre amb 10 hores setmanals –
dos matins- de pràctiques a empreses. Cada empresa acull un alumne i el tutoritza amb la
finalitat que pugui conèixer els trets essencials de la feina i es familiaritzi amb l’entorn
laboral.
El projecte pretén que els alumnes obtinguin el títol d’ESO alhora que vol potenciar valors
com la responsabilitat, el compromís i l’esforç i ajudar-los en la presa de decisions.

69

Programació General Anual 2019 / 2020
Projecte CEEPSIR

Les reunions programades són:
CEEPSIR
dimarts de 12 a 14 h, Maria Bermejo








5 de novembre
3 de desembre
14 de gener
4 de febrer
17 de març
14 d’abril
5 de maig
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3.10. Oferta formativa

ESO
1ESO

6 grups (A, B, C, D, E i F)

(el departament ens en paga 5)

2ESO

6 grups (A, B, C, D, E i F)

(el departament ens en paga 5)

3ESO

6 grups (A, B, C, D, E i F)

(el departament ens en paga 5)

4ESO

6 grups (A, B, C, D, E i F)

(el departament ens en paga 5)

Aula Oberta

de 3r i 4t d’ESO

Aula d’Acollida

amb alumnes de 1r a 4t

SIEI

amb alumnes de 1r a 4t

BATXILLERAT
1Batxillerat

4 grups (A, B, C, D)

2Batxillerat

4 grups (A, B, C, D)

Batxillerat científic tecnològic
Batxillerat d’humanitats i ciències socials

Currículum ESO – Distribució de matèries comunes i específiques
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Currículum BATXILLERAT – Distribució de matèries comunes i específiques.
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3.11. Consell d’alumnes

El Consell d’Alumnes és un òrgan de participació en el que l’alumnat debat sobre aspectes
relacionats amb el funcionament i la convivència al centre. De la mateixa manera, des del
Consell d’Alumnes es creen els grups de treball encarregats de tirar endavant les festes i
activitats extraacadèmiques del centre juntament amb el professorat.
Les seves conclusions i aportacions tenen caràcter vinculant i es porten a votació del Consell
Escolar. Els alumnes que s’hi vulguin vincular els demanem el compromís d’un curs lectiu.
Entenem que la seva participació promou valors cívics com els de la responsabilitat i el
compromís i crea sentit de pertinença. Uns valors que contribueixen al creixement integral dels
nois i noies, a la millora dels seus aprenentatges i fomenten un bon clima de convivència.
Els grups de treball del curs 2019-20 són:
 Les festes del curs:
-

Festa de la Tardor

-

Festa de Nadal

-

Sant Jordi

 Jornades Culturals
 Comiats de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat
Aquests grups es formen amb alumnes voluntaris i es reuneixen a les tardes de dimarts quan el
professorat els convoca.
Grup de debat: el formen els delegats de classe més alumnes voluntaris.

Al llarg del curs es duen a terme tres plenaris en els que es debaten i s’aproven resolucions
prèviament debatudes a totes les aules. Els plenaris es fan en la franja horària que va de les
10:55 a les 12:55h.
Per a fer els debats previs d’aula, s’anuncia el tema a través de la
Neurapregunta.
A final de curs es fa reconeixement públic en el marc dels comiats de tots
els components del consell.
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3.12. Comunitat Educativa del Centre
Amb el terme Comunitat Educativa designem tots els agents que són part del nostre institut
sense ser dins les aules. Agents que pel rol que desenvolupen participen i tenen veu en la vida
del centre. Per tal de poder coordinar tot aquest entorn tan divers com ric, tenim una persona
que coordina les relacions entre ells i el cos docent.
La comunitat educativa compta principalment amb les famílies però també amb els ajuntaments
de la Mancomunitat, el departament d’educació i els serveis d’aquestes institucions que de
manera directa o indirecta ens acompanyen en la tasca educativa: serveis educatius de l’Alt
Penedès, Serveis socials del consell comarcal, SOC etc.
Ens els dos cursos anteriors hem avançat en el paper dels delegats pares. Hem compartit els
objectius de curs i hem analitzat els resultats educatius. En la funció del seu rol vam acordar:
o

Fer de representants dels pares i mares.

o

Recollir i donar a conèixer informació del funcionament de cada classe que ens fan arribar els
coordinadors.

o

Recollir les inquietuds de les famílies del grup classe i fer-les arribar al centre.

o

Acollir i apropar les famílies noves.

o

Proposar temes de reflexió i debat.

En aquest curs 2019-20 ens proposem:
o

Millorar l’Intercanvi entre els pares que pleguen i els que comencen.

o

Reforçar canals de comunicació amb la resta de pares de la classe

o

Enquesta satisfacció famílies a final de curs

o

Continuar amb les Xerrades orientació:


Maleta de les famílies: gener-març 2020

o

Iniciar Activitats de famílies a l’aula i tertúlies dialògiques.

o

Activitats lúdiques
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3.13. Pla d’autoprotecció
El pla d’autoprotecció es basa en l'eficient organització interna que permeti que un conjunt de
mesures i mitjans preestablerts siguin capaços d'interactuar entre ells per evitar que hi hagi un
accident o sinistre per les activitats desenvolupades, o bé minvant- ne les conseqüències si es
produeix. Aquesta organització també ha de permetre coordinar les seves estructures per
integrar-se en el PLA DE PROTECCIÓ CIVIL si es depassen les seves possibilitats per la
magnitud dels esdeveniments.
Aquest pla d’autoprotecció pretén:
1.- Fer les actuacions necessàries abans de l'arribada dels grups exteriors d'auxili(Bombers,
Policies, etc.) i facilitar la seva actuació.
2.- Neutralitzar les causes i efectes d'un accident o sinistre sempre que es produeixi dins els
propis límits de les instal·lacions i/o edificis, amb els mateixos mitjans de què disposa la
instal·lació.
3.- Facilitar, arribat el cas, una evacuació o confinament dels treballadors i els alumnes.
El pla d’autoprotecció del Centre recull:


Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc



Inventari i descripció del mitjans i mesures d’autoprotecció



Manual d’actuació



Implantació, manteniment i actualització



Annexos:
Directori de comunicacions
Formulari per a la gestió d’emergències
Plànols
Fitxes d’actuació
Fotografies
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3.14. Comunitat externa del Centre (web, twitter, instagram i facebook)
El centre disposa d’una pàgina web dinàmica https://www.intermunicipal.com/
També disposem d’un compte de twitter, instagram i de facebook, actualitzat amb molta
freqüència, on podreu seguir novetats o informacions del centre que poden ser del vostre
interès.
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