
 

Juny 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA 
 

INSTITUT: Joaquima Pla i Farreras 
POBLACIÓ: Sant Cugat del Vallès 
CURS: 18-19 



 

Juny 2019 

 

ÍNDEX 
 
 

 
1. Avaluació dels objectius estratègics del centre 

1.1 Anàlisi i valoració de les activitats 

1.2 Valoració de la formació rebuda i impacte en el centre 

2. Avaluació dels resultats educatius del centre 

2.1 Procés que està seguint el centre per avançar cap a una 

avaluació competencial 

2.2 Resultats de promoció ESO i postobligatòria 

2.3 Resultats 1r, 2n, 3r ESO i 1r de Batxillerat, 1r CFGM, 1r CFGS 

2.4 Resultats en relació a la convivència 

2.5 Resultats en relació als alumnes amb NESE 

2.6 Resultats de proves lligades a les activitats prioritzades pel 

centre 

2.7 Avaluació d’altres resultats 

2.8 Resultats de satisfacció 

3. Grau d’acompliment global dels objectius del Pla Anual 

4. Propostes de millora per al proper curs 

5. Annexos 

 



 

Juny 2019 

1 Avaluació dels objectius estratègics del centre 

 
1.1 Anàlisi i valoració de les activitats 
  

 Objectiu estratègic: oferir oportunitats per a l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat 
Estratègia: Impuls del desplegament del currículum competencial 
Activitat: Aplicació de l’ordre d’avaluació de l’ESO 
 

Indicadors Criteris d’èxit 
Valor de 

l’indicador 
Observacions 

Grau 
d’aplicació 

Planificació procés 
implementació de l’ordre 
d’avaluació a nivell de 
claustre 
 
Planificació procés 
implementació de l’ordre 
d’avaluació a nivell de 
departaments 
 
Planificació procés 
implementació de l’ordre 
d’avaluació a nivell dels 
equips docents 

Compliment 
planificació  
 
 
Calendari 
reunions amb 
ordre del dia  

100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 

 

Grau de  
qualitat 

Ús de qualificacions 
qualitatives per expressar 
el grau dels 
aprenentatges i 
l’assoliment de les 
competències de 
l’alumnat 
 
Disseny de les guies de 
les assignatures de l’ESO 
adaptades al nou model 
d’avaluació 
 
Disseny del consell 
orientador que cal 
incloure de 1r a 4t d’ESO 
 
 
 
Implementació 
d’instruments d’avaluació 
coherents amb el model 
d’avaluació competencial 

Qualificacions 
qualitatives 
dels 
aprenentatges  
 
 
 
Guies de les 
assignatures  
adaptades 
 
 
Consell 
orientador a 
l’avaluació final 
de tot l’alumnat 
de l’ESO 
 
 
Instruments 
d’avaluació 
competencial 
(rúbriques)  

100% 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
50% 
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Grau 
d’impacte 

Nombre de guies de les 
assignatures que 
inclouen els criteris 
 
 
 
 
Nombre d’instruments 
d’avaluació dissenyats 
seguint els criteris 
d’avaluació competencial 

Majoria de les 
guies que 
compleixen els 
criteris 
 
 
 
Alt nombre 
d’instruments 
elaborats en els 
equips docents 
i/o 
departaments 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
50% 

 

 
- Anàlisi de resultats: 

 
La valoració de la implementació de l’ordre ENS/108/2018 d’avaluació a l’ESO 

ha estat satisfactòria. Malgrat les dificultats amb el programa per introduir les 

qualificacions (Esfera), el canvi de format de butlletins... el claustre de 

professorat ha anat introduint el nou model de manera gradual. Com a centre 

s’ha optat en tot moment per mantenir la coherència pedagògica i el treball 

consensuat pel que fa a les informacions a les famílies, criteris, instruments...  

 
 

- Propostes de millora: 
 
De cara al curs vinent es planteja mantenir aquesta estratègia i: 

a) Formar el professorat en instruments d’avaluació competencial 

(rúbriques) i rebre un assessorament del Departament per acabar 

d’implementar el nou model d’avaluació. 

b) Continuar amb el desenvolupament d’un model de programacions 

consensuat de centre que inclogui els requisits i criteris del model 

competencial. 

c) Dissenyar un model propi d’avaluacions parcials 

 

 
 

 
 
 

Continuïtat 
de l’activitat 

X Sí   

 
No 

 Ja està consolidada 

 Altres motius: ......................................... 
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- Anàlisi de resultats: 
 
El disseny i implementació de l’avaluació dels dos àmbits ha estat 

satisfactori, malgrat s’ha realitzat de manera diferent. Pel que fa a l’àmbit 

personal i social s’ha elaborat una rúbrica pròpia del centre i s’ha dissenyat 

el procés a seguir per avaluar a l’alumne/a. S’ha partit del document del 

Departament d’Identificació i desplegament a l’educació secundària 

obligatòria i s’han desenvolupat les competències de les tres dimensions. 

 

 

 Objectiu estratègic: oferir oportunitats per a l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat 
Estratègia: Impuls del desplegament del currículum competencial 
Activitat: Disseny i implementació de l’avaluació dels àmbits 
transversals: Digital i personal i social 
 

Indicadors Criteris d’èxit 
Valor de 

l’indicador 
Observacions 

Grau 
d’aplicació 

Planificació de com es 
durà a terme l’avaluació 
de les dues competències 
transversals a nivell de 
claustre 
 
Planificació de com es 
durà a terme l’avaluació 
de les dues competències 
transversals a nivell dels 
equips docents 

Compliment 
planificació  
 
Calendari 
reunions amb 
ordre del dia 

100% 
 
 
 
 
 
100% 

 

Grau de  
qualitat 

Desplegament per nivells 
dels criteris per avaluar la 
competència digital 
 
Desplegament per nivells 
dels criteris per avaluar la 
competència personal i 
social 

Rúbrica 
d’avaluació per 
nivells 

0% 
 
 
 
100% 

 

Grau 
d’impacte 

Nombre d’alumnes en els 
quals s’han avaluat les 
dues competències 
transversals 
 
Grau de satisfacció del 
professorat pel que fa a 
l’avaluació de les dues 
competències 
transversals 

100% d’alumnes 
avaluats 
 
 
Valoració 
satisfactòria del 
professorat 

100% 
 
 
 
 
70% 
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Pel que fa a l’àmbit digital s’ha continuat implementat el pla TAC del centre i 

l’ús d’eines i instruments digitals va en augment però cal dissenyar el 

desplegament per nivells i els criteris d’avaluació concrets.  

 
 

- Propostes de millora: 
 
Pel proper curs es planteja: 

a) Consolidar i revisar la rúbrica d’avaluació de la competència de l’àmbit 

personal  i social. 

b) Interrelacionar les activitats de les tutories amb la competència de l’àmbit 

personal  i social. 

c) Fer el desplegament per nivells de la competència digital 

 
 
 
 
 

 
 

Continuïtat 
de l’activitat 

X Sí  

 
No 

 Ja està consolidada 

 Altres motius: ......................................... 
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- Anàlisi de resultats: 

 
La valoració de la implementació de metodologies amb enfocament globalitzat 

per mitjà del treball de síntesi de 1r a 3r de l’ESO ha estat força satisfactòria. El 

professorat ha rebut una formació sobre Design Thinking molt aprofitable i que 

s’ha posat en pràctica en els projectes de 1r i 2n d’ESO. 

 

En l’actualitat, és convenient utilitzar mètodes pedagògics que canviïn el rol 

dels agents implicats en el procés educatiu. Oferir situacions d’aprenentatge on 

l’alumnat resolgui un problema fent un ús adequat dels seus coneixements, 

destreses, actituds i valors és un dels principis en els quals es basa 

l’aprenentatge significatiu. Això significa situar l’alumne al centre del procés 

d’ensenyament aprenentatge, sent un subjecte actiu i participatiu del mateix. 

L’aprenentatge basat en projectes és una metodologia que parteix de l’interès i 

curiositat de l’alumnat sobre un tema concret o situació problemàtica, generant-

se, per tant, a partir de les seves inquietuds.  

 Objectiu estratègic: oferir oportunitats per a l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat 
Estratègia: Impuls del desplegament del currículum competencial 
Activitat: Aplicació de metodologies actives per afavorir les 
condicions que desenvolupin i impulsin  l’aprenentatge competencial 
 

Indicadors Criteris d’èxit 
Valor de 

l’indicador 
Observacions 

Grau 
d’aplicació 

Planificació de la 
formació del professorat 
en metodologies actives  
 
Planificació del treball 
transversal en els equips 
docents  

Compliment 
planificació  
 
Calendari 
reunions amb 
ordre del dia 

100% 
 
 
 
100% 

 

Grau de  
qualitat 

Realització de projectes 
que requereixen 
metodologies amb 
enfocament globalitzat 
 
 
 

Realització 
dels projectes: 
cronograma, 
programació, 
avaluació... 
 
 

100%  

Grau 
d’impacte 

Avaluació de l’alumnat 
participant en el projecte 
 
 
Grau de satisfacció del 
professorat participant en 
els projectes 

Avaluació 
positiva de 
l’alumnat 
 
Alt grau de 
satisfacció 

100% 
 
 
 
80% 
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A partir d’aquest punt inicial, es treballa sobre els coneixements previs i es 

relaciona amb els continguts i objectius curriculars, sent en tot moment un 

procés obert i flexible. Aquest mètode pedagògic està basat en la recerca-acció 

i s’implementa seguint els passos del mètode científic, prèvia adaptació dels 

procediments en funció del nivell educatiu en què s’aplica.  

 
- Propostes de millora: 

 
Pel proper curs es planteja: 

a) Continuar amb el plantejament i implementació dels projectes de 1r a 3r 

d’ESO incorporant aquelles millores i ajustaments que s’hagin valorat 

oportunes. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Continuïtat 
de l’activitat 

 Si   

X No 
X Ja està consolidada 

 Altres motius: ......................................... 
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- Anàlisi de resultats: 

 
El 40% del professorat del centre ha rebut formació en una metodologia 

concreta amb enfocament globalitzat: el Design Thinking. S’ha fet una valoració 

molt positiva de la formació pel que fa als continguts, objectius i planificació. A 

més, s’ha pogut transferir aquesta metodologia a dos dels tres projectes 

realitzats aquest curs en el centre. 

 
- Propostes de millora: 

 
Pel proper curs es planteja: 

a) Continuar amb els projectes amb enfocament globalitzat i centrar la 

formació del professorat en l’avaluació d’aquests projectes. 

 
 

 

 Objectiu estratègic: oferir oportunitats per a l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat 
Estratègia: Impuls del desplegament del currículum competencial 
Activitat: Formació del professorat en metodologies amb enfocament 
globalitzat 
 

Indicadors 
Criteris 
d’èxit 

Valor de 
l’indicador 

Observacions 

Grau 
d’aplicació 

Planificació de la 
formació del professorat 
en metodologies amb 
enfocament globalitzat 
 
 

Compliment 
planificació  
 
 

100%  

Grau de  
qualitat 

Realització de les 
sessions de formació 

Realització 
de la 
formació 
 
 

100%  

Grau 
d’impacte 

Aplicació de les 
estratègies de la formació 
als projectes del centre 
 
Grau de satisfacció  del 
professorat participant en 
la formació 

Programació 
dels 
projectes  
 
Alt grau de 
satisfacció 

50% 
 
 
 
80% 

 

Continuïtat 
de l’activitat 

 Si   

X No 
X Ja està consolidada 

 Altres motius: ......................................... 
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- Anàlisi de resultats: 

 
Aquest és el segon curs que s’implementa aquest projecte amb un nombre 

reduït d’alumnes de 3r i de 4t de l’ESO. L’eix vertebrador és el transformar una 

caravana en una Food Truck per tal que pugui convertir-se en la cantina del 

centre. Aquest curs s’ha pogut assolir aquesta finalitat i al gener del 2019 

s’iniciava el servei de cantina al centre. 

 

 
 

 Objectiu estratègic: oferir oportunitats per a l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat 
Estratègia: Consolidació de les estratègies inclusives per atendre la 
diversitat de l’alumnat 
Activitat: Continuïtat del projecte d’aula oberta a 3r i 4t d’ESO 
 

Indicadors 
Criteris 
d’èxit 

Valor de 
l’indicador 

Observacions 

Grau 
d’aplicació 

Planificació i organització 
de l’aula oberta de 3r i 4t 
 
Inici de la “kantina” del 
centre (activitat clau del 
projecte) 

Compliment 
planificació 
 
Inici servei 
de “Kantina” 

100% 
 
 
100% 

 

Grau de  
qualitat 

Implementació del 
programa de 
diversificació curricular a 
3r i 4t  
 
 
 
Seguiment i recull 
d’incidències 
 

Seguiment i 
aprofitament 
de les 
activitats del 
projecte 
 
 
Registre 
incidències i 
seguiment 

100% 
 
 
 
 
 
 
100% 

 

Grau 
d’impacte 

Valoració de l’evolució 
acadèmica, personal i 
social de l’alumnat 
participant del projecte 
 
 
Grau de satisfacció del 
grup de professorat que 
intervé en el projecte 
 
 
Visibilitat del projecte en 
la dinàmica del centre 

Majoria 
d’alumnes 
que han fet 
una evolució 
positiva 
 
Valoració 
satisfactòria 
del 
professorat  
 
Espais en 
els quals el 
projecte s’ha 
fet visible 

70% 
 
 
 
 
 
90% 
 
 
 
 
100% 
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El programa de diversificació curricular en format aula oberta de l’institut 

Joaquima Pla i Farreras és un programa educatiu que potencia la inclusió 

educativa i atén a alumnat de risc de fracàs escolar de 3r i 4t d’ESO. 

 

Les característiques concretes de la proposta són: 

 

a) És una forma concreta d’adaptar el currículum. 

b) És una proposta que persegueix la funcionalitat i la integració dels  

aprenentatges. La funcionalitat és concreta en promoure un ensenyament lligat 

a allò que és  útil per a la vida. La integració es basa en plantejar activitats que 

integrin els continguts de  diferents àrees curriculars amb uns objectius comuns. 

c) És una oportunitat per aconseguir el Graduat d’ Educació Secundària. 

d) És una resposta a la diversitat de l’alumnat, potenciant els aprenentatges de 

nois i noies que per la via ordinària troben dificultats generalitzades, de manera 

que puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats. I d’aquesta manera 

millorar la seva autoestima, les seves relacions socials i la seva vinculació al 

centre educatiu. 

 

Es plantegen 4 grans objectius: 

 

1. Desenvolupar les competències bàsiques dels alumnes que els permetin 

obtenir el graduat en educació secundària obligatòria:  

• Comprensió i expressió orals i escrites  

• Coneixements essencials de l’àmbit social  

• Autonomia en el treball escolar 

2. Establir relacions personals positives, amb l’objectiu d’incrementar:  

• El nivell d’autoestima  

• La motivació pels aprenentatges  

• Les expectatives de futur 

3. Ajudar els alumnes a sentir el centre com un espai propi i acollidor, on 

poden fer aportacions i demostrar les pròpies habilitats de maneres 

diverses 

4. Desenvolupar habilitats per a la inserció escolar,  social i laboral. 

 

La valoració del projecte ha estat molt positiva sobretot pel que fa a l’evolució 

de l’alumnat. Pel que fa a l’àmbit acadèmic els resultats han millorat 

substancialment respecte als cursos anteriors. Aquesta millora s’atribueix a una 

major motivació i interès envers la seva formació.  L’evolució, en general,  de 

tots ells  ha  estat positiva.  Tots  ells eren alumnes amb moltes dificultats, amb 

total desmotivació. 
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Formar part d’aquest  projecte amb una metodologia totalment diferent a 

l’habitual,  amb perspectives  de tenir  alguna possibilitat d’acreditar i, si més no, 

de  veure una  porta oberta  de cara al seu futur professional,  ha  fet que la 

seva actitud fes un canvi important i que el seu funcionament i treball millorés 

substancialment. 

 

Pel que fa l’àmbit personal s’ha observat una millora pel que fa a l’autoestima 

d’aquests nois i noies. Alguns d’ells participen més dins del grup i s’atreveixen 

a opinar, tenen més cura de la seva imatge i han verbalitzat en diverses 

ocasions que estan molt contents i valoren haver pogut formar part d’aquest 

projecte. 

 

Pel que fa a l’àmbit social la valoració també ha estat positiva, el nivell 

d’implicació i responsabilitat ha augmentat respecte a cursos anteriors. 

 

De cara el proper curs es preveu mantenir el projecte i consolidar-lo. 

 
- Propostes de millora: 

 
Pel proper curs es planteja: 

a) Continuar amb el projecte, mantenint les assignatures que es lliguen al 

projecte. A 3r de l’ESO les ciències naturals i la franja d’optatives i a 4t 

d’ESO la Biologia.  

b) Millorar  el procés de seguiment de l’alumnat i fer revisions periòdiques 

de la seva permanència al projecte. 

 
 

 

 
 

Continuïtat 
de l’activitat 

 Si   

X No 
X Ja està consolidada 

 Altres motius: ......................................... 
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- Anàlisi de resultats: 

 
El treball transversal entre assignatures s’ha evidenciat com una estratègia 

amb molt potencial pedagògic i que les reunions d’equip docent per nivells és 

l’espai més adequat per potenciar-ho i facilitar-ho. Aquestes sessions de treball 

han possibilitat:  

- Compartir metodologies, estratègies i eines entre el professorat. 

- Prendre acords sobre quins continguts assumia una àrea, quins es 

treballaven de manera coordinada, quins de manera compartida i 

finalment quins es convertien en eixos dels projectes del nivell. 

- Dissenyar i implementar projectes entre àrees amb diferents formats. 

- Dissenyar documents consensuats per donar pautes concretes a 

l’alumnat sobre la seva avaluació (rúbriques) o la presentació de feines, 

treballs... 

 

 

 Objectiu estratègic: millorar la gestió organitzativa 
Estratègia: Potenciació del treball conjunt en els equips docents 
Activitat: Disseny i implementació de les sessions de treball dels 
equips docents per tal de potenciar el treball transversal entre 
matèries 
 

Indicadors Criteris d’èxit 
Valor de 

l’indicador 
Observacions 

Grau 
d’aplicació 

Disseny i planificació de 
les actuacions 

Compliment 
planificació 

100%  

Grau de  
qualitat 

Disseny procés de treball 
 
 
 
 
 
Seguiment de les 
actuacions realitzades en 
els equips docents 

Document per 
explicitar el procés 
al claustre i als 
equips docents 
 
 
Recollida de les 
actuacions i 
planificació com a 
centre 

100% 
 
 
 
 
 
100% 

 

Grau 
d’impacte 

Nombre d’actuacions 
potenciant el treball 
transversal per nivells 
 
Grau de satisfacció de 
l’alumnat  
 
Grau de satisfacció del 
professorat  

Alt nombre 
d’actuacions  
 
 
Valoració positiva 
de l’alumnat 
 
Valoració positiva 
del professorat 

90% 
 
 
 
90% 
 
 
90% 
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- Propostes de millora: 
 

Pel proper curs es planteja: 

a) Continuar amb aquesta línia de treball en els equips docents. 

b) Generar un repositori dels documents dissenyat a l’abast de tot el 

professorat del centre. 

 
 

 
 

Continuïtat 
de l’activitat 

 Si   

X No 
X Ja està consolidada 

 Altres motius: ......................................... 
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- Anàlisi de resultats: 

 
Aquest curs no s’ha pogut implementar el treball sistemàtic en els equips 

docents per poder potenciar la creativitat de l’alumnat. És un dels aspectes que 

es valora en les enquestes de les famílies i del professorat que cal prioritzar i 

que el centre obté puntuacions baixes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Objectiu estratègic: millorar la gestió organitzativa 
Estratègia: Potenciació del treball conjunt en els equips docents 
Activitat: Disseny i implementació de les sessions de treball dels 
equips docents per tal de potenciar la creativitat de l’alumnat i del 
professorat 

Indicadors 
Criteris 
d’èxit 

Valor de 
l’indicador 

Observacions 

Grau 
d’aplicació 

Disseny i planificació de 
les actuacions 

Compliment 
planificació 

0%  

Grau de  
qualitat 

Disseny procés de treball 
 
 
 
 
 
 
 
Seguiment de les 
actuacions realitzades en 
els equips docents 

Document 
per explicitar 
el procés al 
claustre i als 
equips 
docents 
 
 
Recollida de 
les 
actuacions i 
planificació 
com a centre 

0% 
 
 
 
 
 
0% 

 

Grau 
d’impacte 

Nombre d’actuacions 
potenciant la creativitat 
per nivells 
 
Grau de satisfacció de 
l’alumnat  
 
Grau de satisfacció del 
professorat  

Alt nombre 
d’actuacions  
 
 
Valoració 
positiva de 
l’alumnat 
 
Valoració 
positiva del 
professorat 

20% 
 
 
 
0% 
 
 
0% 
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- Propostes de millora: 
 

Pel proper curs es planteja: 

a) Impulsar metodologies que provoquin la generació d’idees innovadores 

per mitjà de la metodologia Design Thinking. 

b) Potenciar la creativitat artística per mitjà dels projectes interdisciplinaris. 

 
 

 

 

Continuïtat 
de l’activitat 

X Si   

 
No 

 Ja està consolidada 

 Altres motius: ......................................... 
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 Objectiu estratègic: millorar la cohesió social 
Estratègia: Elaboració del Projecte de Convivència del centre 
Activitat: Disseny i implementació  de tot el procés d’elaboració del  
Projecte de Convivència del centre 
 

Indicadors Criteris d’èxit 
Valor de 

l’indicador 
Observacions 

Grau 
d’aplicació 

Disseny i planificació de 
les actuacions  
 
Planificació i coordinació 
de l’equip impulsor 

Compliment 
planificació 
(calendari) 
 

100%  

Grau de  
qualitat 

Descripció dels 
continguts de l’aplicació 
informàtica per a 
l’elaboració del projecte 
de convivència 
 
Disseny de les fases del 
procés d’elaboració 
 
 
 
 
Realització d’una 
diagnosi sobre la situació 
de la convivència al 
centre 
 
Seguiment de la comissió 
de convivència 
 
 
Existència d’espais 
perquè els delegats dels 
alumnes participin en 
l’elaboració de les 
normes del centre 
 
Inclusió en el Pla d’acció 
tutorial d’actuacions 
orientades a l’educació 
en valors, per treballar la 
gestió positiva de 
conflictes... 

Document 
simplificat dels 
continguts  
 
 
 
Protocol 
d’actuació per a 
l’elaboració del 
projecte de 
convivència 
 
Diagnosi 
realitzada 
 
 
 
Alt nombre 
d’actuacions 
realitzades 
 
Recull de les 
actuacions i 
decisions 
preses 
 
  
Alt nombre 
d’accions 
realitzades 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
100% 
 
 

 

Grau 
d’impacte 

Nombre de 
reunions/periodicitat de la 
comissió de convivència 
 
 
 
 

Nombre 
adequat de 
reunions 
 
 
 
 

100% 
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- Anàlisi de resultats: 

 
Aquest curs s’ha iniciat l’elaboració del “Projecte de convivència i èxit educatiu” 

per mitjà d’ una aplicació informàtica del Departament amb elements de 

diagnosi, orientacions i recursos per elaborar-lo. S’ha dut a terme la 1a i la 2a 

fase que consisteixen en la diagnosi, la valoració d’aquesta i la presa de 

decisions per prioritzar objectius i continguts del Pla de convivència del centre. 

 
Aquest procés s’ha realitzat per mitjà d’un grup impulsor format per membres 

de la Direcció del centre i de tres grups de treball (que coincideixen amb els 

tres nivells d’actuació que descriu el document): valors i actituds, resolució de 

conflictes i organització de centre.  

El Projecte de convivència de centre ha d’incloure, almenys, els continguts 

següents: 

1. Una concreció de la contextualització del centre recollida en el Projecte 

educatiu. 

2. Una diagnosi de la situació de la convivència en el centre que permeti 

determinar els punts forts i febles i les necessitats del centre educatiu. 

3. La formulació dels objectius específics d'acord amb el Projecte educatiu 

de centre, els objectius generals del Projecte de convivència del 

Departament d’Ensenyament i les necessitats detectades. 

4. La formulació dels indicadors d’avaluació que permetin conèixer el grau 

d’assoliment dels objectius específics. 

5. La concreció de les mesures de prevenció, detecció i intervenció 

educatives orientades a aconseguir els objectius específics. Aquestes 

mesures estaran temporalitzades. 

6. La concreció de protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront 

situacions de conflictes greument perjudicials per a la convivència 

 

Aquest curs s’ha pogut dur a terme els punts 1, 2 i 3. 

 

 

 

 

Relació d’actuacions 
orientades a l’elaboració 
del projecte de 
convivència 
 
 
 

Actuacions 
necessàries per 
establir el 
procés 
d’elaboració del 
projecte de 
convivència 
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- Propostes de millora: 
 
Pel proper curs es planteja: 

a) Continuar amb el disseny del Projecte de convivència ja que els centres 

educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat 

el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, com a 

molt tard, el març de 2020. 

 

 
 
 

Continuïtat 
de l’activitat 

X Sí  

 
No 

 Ja està consolidada 

 Altres motius: ......................................... 
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- Anàlisi de resultats: 

 
Formar professorat socioemocionalment competents, capaços de treballar 

aquesta competència amb els alumnes és un dels objectius del centre. 

Entenent aquestes competències com un dels eixos vertebradors del projecte 

de Convivència i una part important del Pla d’Acció Tutorial. 

El 50% del professorat del centre aproximadament ha rebut una formació que 

tenia com a finalitat última: fomentar la instauració i el desenvolupament 

d’habilitats comunicatives i relacionals a partir del descobriment i l’anàlisi de les 

capacitats i recursos propis per adquirir una comunicació i una gestió relacional 

motivadores i estimulants  en el desenvolupament de la tasca docent. 

 

Malgrat la planificació dels continguts i l’establiment dels objectius ajustats a les 

necessitats dels docents del centre, la formació rebuda no ha estat del tot 

satisfactòria. Valorant que no ha permès la transferibilitat a la pràctica. 

 
 
 
 
 
 

 
Objectiu estratègic: millorar la cohesió social 
Estratègia: Elaboració del Projecte de Convivència del centre 
Activitat: Formació del professorat en competència socioemocional 

Indicadors 
Criteris 
d’èxit 

Valor de 
l’indicador 

Observacions 

Grau 
d’aplicació 

Planificació de la 
formació del professorat 
en competència 
socioemocioal 
 

Compliment 
planificació  
 

100% 
 
 
 
 

 

Grau de  
qualitat 

Realització de la formació 
del professorat 
 
 
 

Realització 
de les 
sessions 
 
 

100%  

Grau 
d’impacte 

Disseny d’actuacions en 
el PAT que activin la 
competència 
socioemocional dels 
alumnes 
 
 
Grau de satisfacció del 
professorat participant en 
la formació 

Nombre 
d’actuacions 
dissenyades 
 
 
 
 
Alt grau de 
satisfacció 

10% 
 
 
 
 
 
 
0% 
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- Propostes de millora: 

 
Pel proper curs es planteja: 

a) Mantenir la proposta de formar el professorat en aquesta competència 

però canviant el format. Es dissenyaran càpsules monogràfiques en 

funció de les necessitats detectades i un dels temes prioritàries serà la 

comunicació amb les famílies. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Continuïtat 
de l’activitat 

 Si   

X No 

 Ja està consolidada 

 Altres motius: es continua però canvia el 
format i la priorització 
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1.2 Valoració de la formació rebuda i impacte en el centre 
 
 
 

Formació Durada Participants 
Valoració de l’impacte en 

el centre 
Continuïtat 

Play it for 
change 

20 h 
presencials 
i 30 h 
certificades 

10 positiva No 

Coaching per a 
docents 

8 h 
presencials 

i 15h 
certificades 

27 negativa No 

Design Thinking 8 h 
presencials 

i 15h 
certificades 

24 positiva No 
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2 Avaluació dels resultats educatius del centre 

2.1 Procés que està seguint el centre per avançar cap a l’avaluació 
competencial 

2.2 Resultats de promoció 

ESO 

 

INSTITUT JOAQUIMA PLA I FARRERAS 

    

Matrícula total 4t inici de curs 124 Matrícula total 4t fi de curs 118 

Desglossament de matrícula de 4t ESO segons tipologia a final de curs (nombre 
alumnes) 

Nombre d’alumnes 
nouvinguts 

Nombre d’alumnes 
NEE  

Nombre d’alumnes 
NEED 

Nombre d’alumnes 
repetidors 4t 

5 23 1 3 
    

Superen ESO  

Desglossament de graduació/superació ESO segons tipologia a final de curs 
(nombre alumnes) 

Nombre d’alumnes 
nouvingut 

Nombre d’alumnes 
NEE  

Nombre d’alumnes 
NEED 

Nombre d’alumnes 
repetidors 4t 

4 23 0 3 
    

Superen les proves de 4t ESO 

Llengua catalana: 92 Llengua estrangera: 91 

Llengua castellana: 87 Matemàtiques: 92 

Científica tecnològica: 93   
    

Orientació del que superen ESO Orientació dels que no superen ESO 

Batxillerat 70 Repetiran 4t ESO al centre 3 

CFGM 50 PFI 0 

Accedeixen al món laboral 0 Adults 0 

  Altres estudis no reglats 0 

  Món laboral 0 

 

 

Anàlisi de resultats: 
 
Els resultats acadèmics de la promoció són força positius. La distribució per 
itineraris dels grups de 4t ha possibilitat poder ajustar el nivell dels 
aprenentatges i sobretot el ritme.   
Pel que fa: 

- Al procés d’orientació la valoració és molt positiva 
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- L’assignatura cursada en anglès (ciències socials) la valoració ha estat 

satisfactòria  

- Als projectes de servei comunitari la valoració és molt positiva malgrat 

que la ràtio per projecte era massa nombrosa 

- A les mesures d’inclusió educativa, SIEI i aula oberta, la valoració és 

molt positiva 

- A la implicació i autonomia de l’alumnat es valora que és un aspecte 

millorable i que cal prioritzar el curs vinent 

- A la implicació de les famílies la valoració és molt positiva 

- Al treball transversal iniciat en els equips docents es valora que al ser un 

final d’etapa no ha acabat de tenir prou continuïtat 

 
Propostes de millora: 
 
De cara al curs vinent es preveu continuar amb els itineraris, el programa 

d’orientació i el treball competencial iniciat. Per tal de poder millorar alguns del 

aspectes valorats:  

- s’incorporaran més projectes al servei comunitari, un d’ells per donar 

continuïtat al projecte de sostenibilitat iniciat a 3r d’ESO. 

- s’iniciarà el disseny i implementació del projecte de recerca com a eix del 

treball transversal  
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POSTOBLIGATÒRIA 

 

Curs 2018-19 

2N BATXILLERAT 

Nombre 

d’alumnes 

matriculats 

a inici de 

curs 

Nombre 

d’alumnes 

matriculats 

a final de 

curs 

Nombre 

alumnes 

GRADUATS 

ORIENTACIÓ 

PAU CFGS 
REPETICI

Ó 

MÓN 

LABORA

L 

77 77 75 53 22 2 0 

 

 

Anàlisi de resultats: 

 

L’anàlisi dels resultats acadèmics ha estat força positiva. Per 8è curs 

consecutiu s’ha dut a terme l’opció del Batxillerat orientat a cicles formatius 

obtenint una valoració molt positiva. 

 

Es valora positivament: 

- El calendari del treball de recerca 

- Les activitats del Pla d’acció Tutorial 

- La planificació i organització de les diferents actuacions dutes a terme 

 

Propostes de millora: 

 

De cara al curs es proposa: 

- Renovar la documentació relacionada amb el treball de recerca 

- Incrementar la relació del centre amb els exalumne 

- Consolidar el Batxillerat orientat a cicles formatius i potenciar el treball 

transversal entre àrees 
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2.3 Resultats en relació a la convivència 

2.3.1 Nombre total d’expedients disciplinaris amb resolució de sanció: 

No s’ha incoat  cap expedient disciplinari 

2.3.2 Nombre total de procediments abreujats (art. 25.7 del Decret 102/2010 
imposició i aplicació directa de sanció): 

S’han dut a terme 25 procediments abreujats 

2.3.3 Nombre de mediacions: 

No s’ha dut a terme cap mediació sistematitzada com a tal 
 

 
Anàlisi de resultats: 
 
Els resultats en relació a la convivència han estat força satisfactoris. Una de les 

eines claus continua sent la Comissió de convivència que permet gestionar els 

conflictes des del consens i el diàleg.  

 
Propostes de millora: 

 
De cara al curs es proposa: 

- Desplegar el Projecte de convivència 
- Iniciar la dinamització dels espais d’esbarjo 
- Potenciar el servei de menjador i les activitats extraescolars 
 

2.4 Resultats en relació a l’atenció als alumnes amb NESE 

 

 
1r 2n 3r 4t 

nee
1
 need

2
 nv

3
 Altres nee Need Nv altres nee need nv altres nee need nv altres 

Nombre 
d’alumnes 
matriculats  

3 5 4 8 5 8 3 15 4 1 2 18 7 0 5 11 

Nombre 
d’alumnes 
amb PI 

3  4  5  3  4  2  7  5  

Nombre 
d’alumnes 
superen el 
PI 

3  4  5  3  4  2  7  5  

 
 
 
 

                                                 
1
 nee: necessitats educatives especials 

2
 need: necessitats educatives especials derivades de situacions socioeconòmiques o culturals desfavorides 

3
 nv: nouvinguts 
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Anàlisi de resultats: 
 
La valoració de l’atenció de l’alumnat amb NESE ha estat força positiva. A partir 

de l’aprovació del decret d’inclusió s’ha engegat un procés de reflexió i 

d’implementació dels canvis que aquest decret suposa. 

 

Es valora molt positivament la coordinació dels diferents suports: SIEI, aula 

d’acollida, referent de psicopedagogia per nivells, EAP... 

 
S’ha iniciat un treball de reformulació i actualització del protocol d’actuacions en 
cas de situacions urgents i preocupants (salut mental, assetjament...) i del 
document dels Plans Individualitzats. 

 
 
Propostes de millora: 

 
De cara al curs vinent es proposa: 

- Consolidar el programa de diversificació curricular 
- Reformular la SIEI del centre: espai, propostes pedagògiques, 

objectius.... 
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2.5 Resultats de satisfacció 

 

Nivell de satisfacció 2018-19 

Alumnat   ---- 

Famílies Alt 

Professorat Alt 

 

Índex de demanda =   

nombre de preinscripcions de 1r ESO 

= 0,88 nombre places ofertades 1r ESO 
 

 
 
Anàlisi de resultats: La satisfacció general ha estat força positiva (ANNEX 1: 
resultats enquesta satisfacció) 
 
Propostes de millora: veure punt 4 
 
 
 

3 Grau d’acompliment global dels objectius del pla anual 

 
Valorar a partir de les valoracions dels diferents apartats de la memòria el grau 
d’acompliment global dels objectius del pla anual. 
 

Poc Gens Bastant Molt 

  X  
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4 Propostes de millora per al proper curs 

 
Propostes significatives de centre a implantar en el pla anual del proper curs: 
 

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 
DEL CENTRE 

 
ESTRATÈGIES 

 
CONCRECIÓ ACTIVITATS 

O
fe

ri
r 

o
p

o
rt

u
n

it
at

s 
p

er
 a

  l
’è

xi
t 

ed
u

ca
ti

u
 d

e 
to

t 
l’a

lu
m

n
at

 

Impulsar el treball transversal 
entre àrees 

Seleccionar els continguts curriculars que són 
susceptibles de treballar de forma transversal entre 
diferents àrees  

Definir formes compartides de treball en relació als 
punts de contacte entre matèries identificats: 

o Continguts que assumeix només un àrea 
o Continguts que es treballen de forma coordinada 
o Continguts que es treballen de forma compartida 
o Continguts que es treballen en format projecte 

Potenciar el coneixement i la 
pràctica de l’art 

Participar en projectes interdisciplinaris que 
fomentin la creativitat artística de l’alumnat 

Reforçar el model 
d’aprenentatge integrat de 
continguts i llengua estrangera 
(AICLE) 

Reprendre la formació del professorat en la 
metodologia AICLE 

Actualitzar l’oferta de primeres 
i segones llengües estrangeres 

Consolidar i augmentar l’estructura actual de 
matèries de primera i segona llengua estrangera 

o Francès: primera llengua al Batxillerat  
o Alemany: optativa a tots els nivells d’ESO 
o Japonès: valorar l’oferta a 1r i 2n d’ESO 

Generar mesures i estratègies 
de diversificació curricular per 
l’alumnat amb altes 
potencialitats 

 Generar criteris per detectar l’alumnat amb altes 
potencialitats 

Elaborar propostes de projectes amb un retorn 
social per desenvolupar-los a partir del tercer 
trimestre de 3r amb l’alumnat seleccionat 

Promoure la participació en 
premis i concursos 

Tutelar a l’alumnat en la participació en premis i 
concursos 

Desplegar el Decret 187/2015 
d'ordenació dels ensenyaments 
de l'educació secundària 
obligatòria 

Prioritzar les competències bàsiques/dimensions de 
cada àmbit que es treballaran en cada nivell d’ESO 

Elaborar la gradació d’avaluació de cadascuna de les 
competències tenint en compte el nivell en que es 
treballaran 

Seleccionar els continguts clau i els continguts 
curriculars que permetran treballar cada 
competència 

Definir els criteris d’avaluació i qualificació de cada 
matèria i curs 

Dissenyar una proposta pel treball transversal de la 
dimensió de l’expressió escrita de les competències 
bàsiques de l’àmbit lingüístic 

Implementar l’ordre 
ENS/108/2018  d'avaluació a 
l'ESO 

Generar un model propi d’avaluacions parcials 
prenent com a referència el model normatiu 

Adaptar les guies de les assignatures ajustant els 
criteris d’avaluació i qualificació a la nova ordre 
d’avaluació 

Explicitar els criteris de pas de curs i incorporar-los al 
PEC 
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 Redefinir els entorns 
d'aprenentatge flexibles 

Consolidar el projecte d’Aula Oberta per a 3r i 4t 
d’ESO i elaborar el projecte necessari 

Revisar i actualitzar la modalitat de Batxillerat 
orientat a CFGS 
 

 

M
ill

o
ra

r 
la

 g
e

st
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 o
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it
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 Incrementar el valor afegit de 
les hores assignades a no 
docència 

Revisar els criteris actuals d’atencions 
individualitzades i hores no lectives 

 Definir i prioritzar les necessitats concretes que 
requeriran el equips impulsors i de coordinació 
(comissió STEAM, impuls metodologies 
globalitzadores, coordinador de sortides, 
excel·lència ...) 

Assignar equips impulsors i de coordinació en base a 
les necessitats prioritzades i la disponibilitat d’hores 

Involucrar als departaments en 
la innovació pedagògica 

Participar en projectes en xarxa amb d’altres centres 

Fomentar la participació en programes d’innovació 
(Programa STEAMcat, Avancem: Ensenyament i 
Aprenentatge integrat de les llengües, ...) 

Actualitzar els documents de 
centre amb la participació de la 
comunitat educativa 

Revisar, actualitzar i publicar el Projecte Educatiu de 
Centre (PEC), incloent el Projecte d’Inclusió. 

 Revisar, actualitzar i publicar les Normes 
d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) 

 

M
ill

o
ra

r 
la

 c
o

h
es

ió
 s

o
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Redefinir i ampliar les 
funcionalitats de la plataforma 
educativa 

Impulsar el seguiment acadèmic diari a través de la 
plataforma 

Crear espais de participació de 
l’alumnat 

Conscienciar activament a l’alumnat en el 
manteniment dels espais del centre 

Actualitzar el sistema de 
comunicacions digital 

 Elaborar un pla de comunicacions amb els protocols 
per a cadascun dels canals que disposa el centre 

Implicar a les famílies en el dia 
a dia del centre 

Incorporar a les famílies en l’avaluació anual del 
centre 

Sistematitzar l’acció tutorial Unificar models de pautes per a entrevista amb 
famílies i alumnes 

Elaborar fitxa de seguiment tutorial digital 

Promoure la coeducació Propiciar la coeducació i la perspectiva de gènere 
participant en programes com Play it for Change 

Desplegar el Projecte de 
Convivència 

Elaborar la diagnosi de la situació de la convivència 
en el centre que permeti determinar els punts forts i 
febles i les necessitats en els nivells preventiu, 
d'intervenció i organitzatiu i de gestió de centre 

Formular els objectius, indicadors d’avaluació i les 
mesures/protocols de prevenció, detecció i 
intervenció del projecte de convivència 
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5 Annexos 
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