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 A- Introducció a la Memòria 2019/20

 A.1- Identificació i objectius

Aquest document té per objectiu recollir l'avaluació de les activitats que s’han dut a
terme durant el curs acadèmic 2108/19, d’acord amb l’aplicació que s’ha fet de la
programació  general  anual  (PGA).  La  seva  elaboració  correspon  a  la  direcció  del
centre,  recollint  les  aportacions  de  les  caps de  departament,  membres  de  l'equip
directiu i responsables de coordinació. S'inclou la proposta d’intervenció que, d’acord
amb l’avaluació realitzada, se suggereix en la nova planificació del curs següent.

El document recull el seguiment dels objectius i actuacions realitzades durant el curs
2019-20,  informant del  grau de compliment dels  objectius marcats a la PGA i  les
corresponents estratègies i actuacions realitzades. Contempla els següents principis
d'autonomia establerts a la normativa sobre gestió de centres:

• Autonomia  pedagògica:  concreció  anual  dels  objectius  del  PEC  i  del
currículum, així com de tots els plans d'actuació acordats i aprovats.

• Autonomia  organitzativa:  concreció  anual  de  totes  les  prioritats  dels
projectes i normes, i la previsió de totes les activitats de l'horari escolar.

• Autonomia de gestió de recursos: la concreció de recursos destinats per a
les diferents actuacions, els responsables i els mecanismes de seguiment,
així com els indicadors i procediments per avaluar els processos i dels
resultats, a partir dels indicadors definits en el projecte de direcció i dels
indicadors de progrés del projecte educatiu.

 A.2- Vinculació amb el Projecte de Direcció (PdD)

Aquesta Memòria es correspon amb la renovació del projecte de direcció per al període
2019/23  aquí  enllaçat.  Es  mantenen  els  principis  bàsics  que  van  marcar  el
funcionament de centre des del seu primer Pla Estratègic a principis del 2007. Aquests
es troben marcats per la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner, que
s'utilitza com a referent i com a marc ideològic que dóna coherència i vincula entre sí
les diferents propostes, i també està molt present l'estratègia educativa dels grups
cooperatius, el Programa de Competència Social i implantació de les TAC a nivell d’un
ordinador per alumne. 

En termes generals l'actual projecte de direcció 2019-23 parteix de l’anàlisi crític del
que es va dur a terme durant el mandat anterior utilitzant els indicadors de centre, el
recent document de l’AVAC elaborat per la inspecció i els indicadors interns, per tal
d’enunciar objectius i estratègies que portin a la millora en un context de continuïtat
en la forma de gestió; i per altra banda intenta aprofundir en el nou marc normatiu i
d’avaluació encaminat a un model educatiu més competencial.

 A.3- Modificacions introduïdes en relació al PdD

• L'Objectiu B2 (millorar els resultats acadèmics) s'ha desglossat en dos: el B2a
sobre els  resultats de les proves de competències,  i  el  B2b per la  resta de
resultats.  El  motiu  és  facilitar  el  seguiment  dels  indicadors  de  procés  i  de
resultats  corresponents,  que en el  cas  de  les  proves competencials  s'ha de
desglossar en 5 matèries. 
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• S'ha modificat  la  temporització  per  tal  d'equilibrar  el  nombre d'actuacions a
prioritzar en cada trimestre. En la versió inicial s'acumulaven 11 a l'inici de curs,
en la nova versió s'especifica un màxim de 6 per trimestre i s'han evitat en el
possible les repeticions.

• S'ha afegit un llistat més concret de recursos.

• Als quadres de seguiment dels objectius, a més dels gràfics de seguiment s'han
incorporat gràfics de resultats. 

 A.4- Marc normatiu

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC del 16)- LEC

• Decret  102/2010,  de  3  d’agost,  d’autonomia  dels  centres  educatius  (DOGC
5.8.2010)

• Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió
dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius
per al curs 2020-2021

• Documents  per  a  l'organització  i  la  gestió  dels  centres:  gestió  del  centre
21/07/2020

 A.5- Òrgans de participació en l'elaboració de la memòria anual

D'acord amb les normes d'organització i gestió de centre (21 de juliol de 2020), el
director del centre públic ha d'aprovar, abans del 16 d'octubre, la programació general
anual,  amb  la  consulta  prèvia  al  consell  escolar  del  centre.  El  claustre  formula
propostes i aprova la concreció del currículum i dels aspectes educatius. 

Correspon  al  consell  escolar  del  centre  avaluar  la  programació  general  anual.  El
director del centre públic, com a responsable de dirigir i  coordinar l'aplicació de la
programació general anual, ha de garantir que la comunitat escolar és informada del
contingut de la programació general anual i del resultat de la seva avaluació.

 A.6- Procés de valoració, aprovació i publicació de la Memòria i la PGA

• 30 de juny de 2019 - tancament a la Comissió Pedagògica tots els continguts de
la  memòria  anual  aportats  per  les  caps  de  departament,  coordinadores  i
coordinadors i membres de l'equip directiu.

• 9 de setembre de 2020 - presentació als/les membres del Consell Escolar de la
memòria anual  2019/20,  i   la  programació  general  anual  (PGA) per  al  curs
2020/21

• 10 de setembre  de 2020 -  informació  al  claustre  de  final  de  curs  sobre  la
memòria anual  2019/20,  i   la  programació  general  anual  (PGA) per  al  curs
2020/21

• 31 d'octubre de 2019 - lliurament a Inspecció i publicació a la web del centre de
la memòria anual i la programació general anual

Olesa de Montserrat, 31 d'octubre de 2020

Alexandre Sala Paixau - director
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 B- Seguiment dels objectius prioritzats a la PGA 19-20

 B.1- Millora de la relació amb alumnat i famílies

Indicadors de procés

A causa del confinament que es va iniciar durant el mes de març de 2020 no es van
poder realitzar ni les portes obertes d’ESO ni la xerrada informativa de batxillerat.
Tampoc  es  va  poder  desenvolupar  al  100%  la  dinamització  de  noves  vies
comunicatives com és el cas de l’iEduca. Per aquest motiu s’ha valorat en un 75%
l’assoliment dels indicadors de procés.

RECURSOS ASSIGNATS
2 Adequació de passadissos amb pannells informatius i llibres
8 Documentació específica per les famílies a lliurar en reunions i portes obertes

13 Jornada de portes obertes ESO
14 Missatgeria Tokapp
15 Pàgina web creudesaba.cat
16 Pla d'Acció Tutorial
17 Presentacions de les reunions de mares i pares
18 Protocol d’acollida de professorat i alumnat
19 Protocol d’atenció a alumnat i famílies en cas d’incidència o conflicte
20 Reunions de famílies delegades
21 Reunions de pares i mares
22 Sessió anual informativa sobre Batxillerat

Indicadors de resultats

L’indicador de resultats que es va assignar en aquest objectiu ha estat l’enquesta de
satisfacció de les famílies. També a causa del confinament aquesta es va integrar i
es va portar a terme simultàniament amb l’enquesta de diagnosi sobre convivència
adaptant algunes de les preguntes.

Concretament  considerem  les  dues  primeres  preguntes,  que  es  refereixen  a  la
comunicació centre – famílies, i les dues següents sobre la valoració dels tutors.
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Segons aquest resultat, obtingut amb les respostes de 146 famílies a les preguntes 1 i
2, es verifica un grau de valoració positiva del  81,5% sobre la comunicació centre-
famílies, i un 82,2% sobre la comunicació professorat / famílies.

A les preguntes 3 i 4 l’enquesta mostra un 91% de valoració positiva de la tasca dels
tutors i tutores, i un 80,1% del professorat en general.

Propostes de millora

Tot i que els indicadors són satisfactoris, l’equip directiu considera que hi ha marge de
millora  en  la  substitució  de  l’aplicatiu  Tutoria  per  l’iEduca,  que  permetrà  millorar
quantitativament i  qualitativa la informació que reben les famílies.  També s’espera
millora del canvi de la web del centre del Joomla al Wordpress, amb una estructura
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més  àgil  i  un  sistema  de  lectura  més  clar,  més  facilitat  per  publicar  continguts
multimèdia i un sistema d’usuaris que permetrà més participació en la tramesa de
continguts. Es proposa també incrementar l’ús del Tokapp, especialment de la seva
variant Tokapp-Ieduca.

Finalment, en el marc de la formació del professorat s’introdueix el tema de la tutoria
entre iguals de la qual s’espera dinamitzar la participació de la comunitat educativa en
l’acció tutorial del centre.

 B.2- a- Millora de les competències bàsiques de l’alumnat

Indicadors de procés

Els  indicadors  de  procés  sobre  les  proves  de  competències  bàsiques  han  estat
quantificats  per  les  caps  de  departament  segons  consta  a  les  memòries  del
departament de Romàniques (català i castellà), del Departament Humanístic (anglès) i
del departament científic (matemàtiques i tecnologia).

En  el  cas  de  Romàniques es  verifica  una  diferència  de  resultats  en  català  i  en
castellà, malgrat el procés d’increment de preparació de les proves ha estat el mateix:
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Des  del  departament  científic  matemàtic,  a  banda  de  fer  més  incidència  en  la
preparació  de  les  proves  de  les  competències  bàsiques,  es  va  decidir  ampliar  el
nombre d´hores dedicades a assajar les proves de les convocatòries anteriors així com
tractar de fer part de les activitats de classe tant de l´alumnat de 4t ESO com del de
3r ESO amb una metodologia molt més competencial, relacionant conceptes i aplicant
l´esperit de les proves competencials. Calculem un increment per sobre del 25% que
s’havia demanat i per això quantifiquem en 30% a la graella d’indicadors de procés.

El departament humanístic ha valorat positivament l’increment de les proves a l’àrea
d’anglès.  S’ha  treballat  conjuntament  en  els  tres  grups  per  a  tenir  la  mateixa
preparació  en  tots  ells.  Per  a  fer-ho,  s’han  incrementat  un  20%  les  hores  de
preparació  respecte l’any anterior,  fent  servir  les  hores  de desdoblament per  a  la
realització de les proves, ocupant els mesos de novembre a febrer mes de les proves
de Competències Bàsiques, amb un total de 8 hores lectives de preparació. 

Indicadors de resultats

S’observa  una  millora  de  resultats  en  totes  les  àrees  amb l’única  excepció  de  la
llengua catalana.

El  departament  humanístic en  el  seu  informe  ha  facilitat  aquest  gràfic  amb  la
comparativa de cada any i la nota mitjana de la matèria de llengua anglesa:

8

Figura 1: Evolució de les competències bàsiques de llengua anglesa



Propostes de millora

Com es pot veure al gràfic, totes les àrees han experimentat una millora exceptuant
català, que ha baixa. El Departament de Romàniques i la direcció del centre proposen,
per tal de millorar les competències bàsiques de català i castellà:

• 1rESO: continuar treballant amb un sistema d'avaluació per competències que
aprofundeixi en la comprensió lectora i en la producció de textos.

• De  2n  a  4t  ESO:  fer  més  textos  quotidians,  intentar  fer  mini  projectes.
Continuar treballant la comprensió lectora i  dedicar més temps a l’expressió
escrita.

• A 4t  d'ESO,  català:  incrementar  un  30% el  temps  dedicat  a  la  preparació
específica de les proves de català (per mirar de corregir la tendència a la baixa).

El Departament científic, de cara a les matèries de  matemàtiques i  competència
científic-tecnològica, proposa aprofundir en les estratègies que ja li han donat bon
resultat:

• Ampliar el nombre d´hores dedicades a assajar les proves de les convocatòries
anteriors 

• Tractar de fer part de les activitats de classe tant de l´alumnat de 4t ESO com
del de 3r ESO amb una metodologia molt més competencial.
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Finalment el departament humanístic també proposa, en relació a l’àrea d’anglès,
aprofundir en les estratègies que li estan donant resultat positiu:

• Increment d’un 10% les hores de preparació respecte l’any anterior, fent servir
les hores de desdoblament per a la realització de les proves, ocupant els mesos
de novembre a febrer.

• Mes de les proves de Competències Bàsiques, amb un total de 8 hores lectives
de preparació

B.2-  b- Millora dels resultats acadèmics 

Indicadors de procés

Els  indicadors  de  procés  es  quantifiquen  a  la  graella  següent.  En  primer  lloc  el
professorat que ha participat en la formació pràctica i d'observació aula, que al ser
una formació de centre s'apropa al 100% amb algunes excepcions degudes a baixes
mèdiques i substitucions. 

Pel que fa a l'anomenat pla de millora dels instruments de seguiment de la CAD, es
considera per la pròpia CAD assolida de forma satisfactòria tot i que la quantifiquem al
75% perquè  va  quedar  interrompuda  pel  confinament.  El  mateix  va  succeir  amb
l'alumnat de segon cicle que havia de participar en el servei comunitari, van començar
a  fer-lo  el  100%  però  amb  el  confinament  va  quedar  interromput  i  no  el  va
promocionar ningú (per això quantifiquem 100 > 0).

Els  criteris  d'avaluació  de  batxillerat  i  ESO sí  que van ser  efectivament  revisats  i
validats  (100%),  en  canvi  el  pla  de  millora  i  recursos  PAU  també  va  quedar
interromput per la pandèmia.
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Indicadors de resultats

La PGA d’aquest curs 2019-20 es va focalitzar en promoure canvis de metodologia, i
per això ha tingut en compte objectius que no són pròpiament resultats acadèmics (el
proper curs 2012-21 posarem més el focus en els resultats pròpiament dits, tal com
es recull a les propostes d’aquest apartat). 

El Pla de metodologies d’aula es considera implantat en un 90% a través del pla de
formació de centre que es va impartir a la majoria de professorat; en canvi el Pla
d’atenció d’altes capacitats no es va arribar a aplicar per malaltia del formador i el
posterior  confinament.  El  mateix  va  succeir  amb el  projecte  de  servei  comunitari
lector, que finalment no va poder finalitzar cap alumne per la irrupció de la pandèmia,
per això hem consignat un zero en el gràfic (es refereix a que ningú va promocionar).

Pel que fa a la readaptació dels criteris de batxillerat a les PAU sí que es va poder
aplicar al 100% tal com van acreditar totes les àrees. Aquest any des del punt de vista
del darrer indicador observat,  l’índex de superació PAU, sembla que ha donat bon
resultat ja que s’ha arribat també al 100% (en el gràfic, «final» vol dir «objectiu»).
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Continuant  amb  els  resultats  acadèmics,  a  les  pàgines  següents  es  mostren  les
gràfiques del % d’alumnes aprovats de cada matèria.

% aprovats Matèries suspeses
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2n ESO

% aprovats Matèries suspeses

3r ESO:
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% aprovats Matèries suspeses

4t ESO

% aprovats Matèries suspeses
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Propostes de millora

De cara al proper curs 2020-21 proposem focalitzar-nos en una o dues matèries de
cada nivell que tinguin un % de promoció menor que la resta per mirar de millorar el
seu resultat en 4 punts. 

Segons aquest criteri obtenim la graella següent:

Nivell Àrea % promoció inicial % promoció final

1r ESO
Llengua Castellana 94 98

Ciències Socials 94 98

2n ESO
Llengua Castellana 93 97

Ciències Naturals 93 97

3r ESO
Matemàtiques 83 87

Física i Química 88 92

4t ESO
Física i Química 69 73

Matemàtiques 86 90

1r BATX
EOE I 78 82

Matemàtiques CS I 74 78

2n BATX Economia 80 84

Per tal d’assolir aquesta millora, es proposa la revisió dels criteris d’avaluació i les
metodologies  per  part  de les  caps de departament  i  del  professorat  de  les  àrees
afectades durant el primer trimestre del curs 2020-21, així com incrementar si s’escau
les oportunitats de recuperació.
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 B.3- Millora de les condicions de treball i aprenentatge

Indicadors de procés

El  pla  de  prevenció  de  l’absentisme  contempla  la  identificació,  seguiment  i  acció
tutorial específica vers l’alumnat amb especial risc d’abandonament escolar. Aquestes
actuacions es vehiculen a través de la Comissió d’Atenció a la Diversitat i la Comissió
Social, segons el cas, que es reuneixen cadascuna d’elles quinzenalment. Creiem que
s’hauria assolit un 100% però amb motiu del confinament la seva activitat va quedar
molt reduïda i per això ho valorem amb 75. Per la mateixa causa hem valorat a la
baixa  l’assoliment  de  la  resta  d’indicadors.  En  el  cas  de  la  cobertura  d’activitats
transversals  aquesta  no  va  quedar  afectada,  sí  cal  dir  que  algunes  d’aquestes
activitats van quedar anul·lades però les que sí es van fer van tenir un pes en l’horari
que  quantifiquem  en  un  90%  (l’objectiu  era  defugir  que  la  docència  transversal
carregués sobre hores extres del professorat). Aquesta quantificació és aproximada.
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Indicadors de resultats

S’han considerat 4 indicadors que han estat objecte de valoració ha estat l’enquesta
realitzada a les famílies. Dels resultats obtinguts es desprèn que hi ha un nivell de
consideració del centre com un espai amb bones condicions de treball i aprenentatge,
si bé encara amb marge de millora.

 A continuació els gràfics d’on provenen les dades (s’ha sumat el 3r i 4t percentil).
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La valoració obtinguda mostra un resultat positiu del centre com espai de promoció
dels aprenentatges, tant des del punt de vista de la configuració dels espais com de la
capacitat  de resposta  del  professorat  davant  de  conductes  disruptives  que puguin
alterar aquest entorn.
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No obstant això, es verifica un punt feble que correspon a la capacitat de sanció – i
per extensió, registre - de conductes contràries a la convivència: més del 50% dels
enquestats considera que hi ha conductes contràries que queden sense sancionar. 

Aquest punt és el que voldríem millorar durant el curs 2020-21 amb la millora del
sistema de tipificació i registre de sancions, la simplificació burocràtica d’aquestes i la
introducció del reforç positiu entre d’altres, mesures previstes amb la implantació de
l’aplicatiu iEduca (veure PGA 2020-21).

Propostes de millora

De  cara  al  proper  curs  2020-21  proposem  dos  actuacions  per  millorar  el  clima
d’aprenentatge al centre:

✔ Implantació de la plataforma l’iEduca per tal de promoure un seguiment més
precís de les possibles incidències i incrementar els instruments de seguiment
de l’alumnat per part del professorat i les famílies.

✔ Incrementar els recursos de millora de gestió d’aula per part del professorat i de
la convivència entre els membres de la comunitat educativa.
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 B.4- Optimització de recursos

Aquest va ser un dels objectius que va quedar més afectat pel confinament iniciat el
mes de març de 2020, tant per la seva naturalesa molt vinculada a l’espai físic del
centre, com per les dates en que s’havia de portar a terme que van coincidir amb la
paralització  de  les  activitats  presencials.  També perquè en tornar  del  confinament
l’equip directiu va mobilitzar la major part de recursos existents a preparar el centre
per al post-confinament del curs 2020-21 tal com s’explicarà en els apartats següents.

Indicadors de procés

S’han  marcat  en  gris  els  processos  que  van  quedar  interromputs  a causa  del
confinament que es va iniciar durant el mes de març de 2020, també per la  pròpia
baixa mèdica com a director per afectació greu de Covid19 des de finals de març fins a
principis de juliol de 2020. 

Sí que es va comptar amb el suport previst de l’AMPA per a l’assoliment dels objectius
previstos de suport a l’àmbit social, bàsicament la gratuïtat de llibres de text per a les
famílies  amb situació  socialment  desfavorida  i  els  portàtils  de  contingència  per  al
mateix perfil  d’alumnat. També es va assolir  l’extensió del  banc de llibres a 1r de
Batxillerat.
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La remodelació prevista d’espais es va assolir al 75%, van quedar fora la remodelació
dels celoberts perquè es van haver de desviar recursos per readaptar l’edifici  a la
situació de post-pandèmia. En el mateix sentit la remodelació de la cantina, que sí es
va fer, no es va finalitzar de la forma prevista sinó també a causa de la pandèmia es
va convertir en un espai d’aula complementat amb un espai de cantina exterior.

Indicadors de resultats

Així doncs i degut a la situació indicada ens trobem amb dos dels objectius previstos
no assolits i que haurem de deixar pel curs vinent; molt bon resultat en l’expansió del
banc  de  llibres  a  batxillerat  que  ha  tingut  una  resposta  superior  a  la  prevista
(s’esperava un 75% de participació i s’ha assolit el 80%), i la remodelació de l’edifici
assolida dins del que estava previst si bé no de la forma inicialment planificada sinó
adaptada a la situació de pandèmia i amb un abast menor degut al cost d’aquesta.

Propostes de millora

De cara al proper curs 2020-21 proposem:

✔ Enllestir les adaptacions de les NOFC que hagin quedat pendents

✔ Impulsar la formació del centre en processos d’avaluació competencial

✔ Aprofundir  en  la  remodelació  d’espais  exteriors  per  al  seu  ús  en  activitats
acadèmiques

✔ Consolidar l’extensió del banc de llibres a 1r i 2n de Batxillerat

✔ Millorar la qualitat i quantitat de portàtils de contingència per a l’alumnat
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Optimització extraordinària de recursos en el marc de la pandèmia

Tal com s’ha esmentat, en tornar del confinament i durant els mesos de juliol i agost
de 2020, l’equip directiu va haver de planificar un seguit d’actuacions extraordinàries
per adaptar i reorganitzar els recursos del centre i fer possible el retorn de l’alumnat i
el professorat a partir del mes de setembre en les condicions de prevenció de riscos i
seguretat  sanitària  determinades  pel  Departament  de  Salut  i  el  Departament
d’Educació. A continuació es resumeixen les actuacions realitzades:

✔ Elaboració del «Pla d’Organització per al curs 2020-2021 en el marc de la
pandèmia», que recull  totes les modificacions organitzatives i estructurals de
l’edifici, annex a la PGA (figura 2)

✔ Instal·lació de gel hidroalcohòlic a totes les aules (fig. 3)

✔ Distribució higiènica del banc de llibres per alumne i aula (fig. 4)

✔ Reubicació higiènica de les biblioteques d’aula darrera el professorat (fig. 5)

✔ Creació d’espais exteriors de reunió de professorat per seguretat (fig. 6)
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✔ Conversió de l’espai de cantina en aula de 2n batxillerat A (fig. 7)

✔ Conversió de l’espai de biblioteca en aula de 2n batxillerat B (fig. 8)

✔ Creació d’un espai de cantina exterior (fig. 9)

✔ Implementació  d’un doble marc horari  amb doble  pati  per garantir  itineraris
diferenciats per grups – bombolla (fig. 10)

✔ Replantejament dels serveis de desinfecció i neteja del centre

✔ Senyalització de seguretat en tots els espais del centre (fig. 11 i 12)

Totes aquestes actuacions han suposat una reasignació de recursos que actualment es
troba en procés de quantificació i es presentarà amb la liquidació de l’exercici 2020.
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 C- Taules de referència

 C.1- Quadre d’objectius i indicadors del projecte de direcció

Objectiu Estratègia Actuació Indicador Valor
inicial

Valor
final*

B1- Millora de la
relació amb

alumnat i famílies

C14-
Incrementar les

vies de
comunicació

D14-Dinamització i
potenciació de noves
vies comunicatives

Enquesta de valoració de
les famílies i alumnat ** 55 90

B2a-Millora de
les competències

bàsiques de
l'alumnat

C24-
Incrementar els
resultats de les

proves de
competències

bàsiques

D24-Increment de la
preparació de les
proves externes

Competències 4t -
català*** 82,72 90

Competències 4t -
castellà 85,4 90

Competències 4t - anglès 74 86
Comp. 4t - matemàtiques 67,24 86
Comp. 4t – científic – tec. 80,7 86

B2b-Millora dels
resultats

acadèmics

C33-Promoure
la metodologia

competencial de
treball a l’aula

D33-Promoció de la
formació pràctica i
l’observació d’aula

Pla de metodologies
d’aula No fet Fet

C34-Estimular
el seguiment de

la diversitat
incloent

l’excel·lència

D34-Potenciació dels
instruments de

seguiment de la CAD

Pla d’atenció d’altes
capacitats No fet Fet

C44-Implantar
el Servei

Comunitari
fonamentat en

la lectura

D44-Coordinació i
desplegament del
Servei Comunitari

% Alumnat 2n cicle amb
Servei Comunitari Lector

fet
9,25 90

C212-Unificar
els criteris

d’avaluació al
Batxillerat

D212-Revisió
transversal dels

criteris d’avaluació de
batxillerat

Readaptació criteris
Batxillerat a les PAU No fet Fet

C26-Millorar
els resultats de

les PAU

D256-Increment de
les oportunitats de

recuperació del
Batxillerat i

priorització de
recursos a les PAU 

Índex de superació PAU 95,71 99

B3- Millora de les
condicions de

treball i
aprenentatge

C36-Reduir la
conflictivitat i
l’absentisme

D36-Potenciació dels
recursos de prevenció

l’absentisme

Índex abandonament 4
ESO 1,98 1,4

C38-Enriquir la
informació

tutorial

D38-Revisió i
renovació dels

registres d’informació
del PAT

Implantació registre PAT No fet Fet

C41-Promoure
bon ambient de
treball al centre

D41-Introducció d’un
protocol de seguiment

i formació
socioambientals

Índex valoració
ambient** 50,7 75

C42-Facilitar la
coordinació
d’activitats
transversals

D42-Alteració del
marc horari per
adaptar-lo a les

transversals

Índex inserció de
comissions transversals

en horari

52,6 90
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B4- Optimització
de recursos

C43-Adaptar el
NOFC a les

noves
comissions

D43-Finalització de
les noves

modificacions de les
NOFC

Adaptació de les NOFC No fet Fet

C52-Adaptar
els sistemes
d’avaluació al

marc
competencial

D52-Adaptació de la
formació de centre als

nous processos
d’avaluació 

% Alumnat ESO avaluat
en transversals i millora

TS
0 100

C54-Ampliar al
cobertura social
de les famílies

D54-Orientació dels
recursos de l’AMPA i

famílies a l’àmbit
social 

% Alumnat Batxillerat
acollit a Banc de Llibres 0 75

C55-
Incrementar els

espais
pedagògics
alternatius

D55-Remodelació de
l’espai de cantina,
celoberts i Àgora

Remodelació de l’espai de
cantina, celoberts i Àgora No fet Fet

Observacions:

* Com el valor de centre està per sota, s’ha pres com a referència apropar-se a la mitjana de Catalunya

** Indicadors específics de centre basat en l’enquesta de satisfacció de les famílies i alumnat

*** Pel determinar el valor inicial s’ha pres la mitjana dels resultats dels 5 darrers cursos (2013-18)
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 C.2- Temporització d’actuacions i assignació de responsables

Actuació (fase) Responsables Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·1·4 (1r, 3rESO) Direcció i coordinadors 1r-3r 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

D·1·4 (2rn4tESO) Direcció i coordinadors 2n-4t 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·2·12 Direcció i Coordinació Pedagògica 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·2·4 Direcció, coordinadora 4t 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·2·5·6 Direcció i caps de departament 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·3·3 Direcció i Caps de Departament 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·3·4 Comissió d’Atenció a la Diversitat 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·3·6 Comissió d’Atenció a la Diversitat 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·3·8 Comissió d’Atenció a la Diversitat 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·4·1 Direcció i Equip de Coordinació 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·4·2 Director i Cap d’Estudis 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·4·3 Direcció, Comissió Pedagògica 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·4·4 Direcció i Coordinador d’AiS 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·5·2 Direcció i Coordinació Pedagògica 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·5·4 Direcció i AMPA 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Actuació Responsable Temporització> 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

D·5·5 Direcció i AMPA 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

Suma d'actuacions per trimestre 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5
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