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1. Valoració i anàlisi de l’evolució del rendiment 
acadèmic de l’alumnat 

a. Resultats acadèmics (juny)1 
 

CURS No 
Prom 

Prom Total % promoció 
curs  18/19 

%promoció 
curs 17/18 

% promoció 
curs 16/17 

ESO 1A 7 23 30 76,7%   

ESO 1B 12 18 30 60%   

ESO 1C 7 23 30 76,7%   

ESO 1D 8 22 30 73,3%   

Total 1r ESO 34 86 120 71,7%(+7,3%) 64,4% 58,3% 

ESO 2A 11 18 29 62,1%   

ESO 2B 9 18 27 66,7%   

ESO 2C 10 17 27 63,0%   

ESO 2D  9 19 28 67,9%   

ESO 2E PMAR 6 8 14 57,1%   

Total 2n ESO 45 80 125 64%(-10,3%) 74,3% 70,9% 

ESO 3A 8 18 26 69,2%   

ESO 3B 10 18 28 64,3%   

ESO 3C 6 20 26 76,9%   

ESO 3D  8 15 23 65,2%   

ESO 3E PMAR 6 9 15 66,7%   

Total 3r ESO 38 80 118 67,8%(-13,4%) 81,2% 58,7% 

ESO 4A 5 22 27 81,5%   

ESO 4B 12 16 28 57,1%   

ESO 4C 10 19 29 65,5%   

ESO 4D 7 12 19 63,2%   

ESO 4E 0 8 8 100%   

Total 4t ESO 34 77 111 69%(-6,8%) 76,2% 63.8% 

Total  ESO 151 323 474 68,1%(-5,3%) 73,4% 63,0% 

B1A 7 23 30 76,7%   

B1B 3 22 25 88%   

B1C 15 17 32  53,1%   

B1D 10 21 31 67,7%   

Total 1r BAT 35 83 118 70,3%(+1,9%) 68,4% 72.3% 

B2A 12 17 29 58,6%   

B2B 6 15 21 71,4%   

B2C 10 17 27 63.0   

B2D 13 15 28 53,6%   

Total 2n BAT 
ordinària 

41 64 105 61,0%(-11,6%) 72,6% 86,0% 

Total 2n BAT 
extraordinària 

32 9 41 69,5% total 86,0% total 94,9% total 

 

                                                
1

 
  Per a l‟elaboració de les estadístiques s‟ha fer servir el criteri  que al juny promocionen els alumnes de 1r a 
4t d‟ESO i de 1r de Batxillerat que han suspès un màxim de 2 assignatures, i els de 2n de Batxillerat que les han 
aprovades totes. 



 

Els resultats són inferiors  als del curs passat  a l‟ESO en 5,3 punts. Tot i això els resultats 
milloren a 1r d‟ESO i a 1r de batxillerat. El curs passat el resultats foren molt superiors als del 
curs 16-17 a l‟ESO. Els percentatges per nivells són similars si comparem els percentatges del 
curs 17-18 amb un nivell superior al curs 18-19. 
 
 
A ESO, 4 alumnes han finalitzat l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria amb una mitjana 
d'ESO superior a 9.  
 
En el cas de Batxillerat els resultats són inferiors a 2n de batxillerat. A l‟anàlisi en diagonal hi ha 
una davallada de 7 punts en la promoció de 1r a 2n.   
 
A Batxillerat, 6 alumnes han finalitzat l'etapa amb una mitjana superior a 9 i han obtingut la 
qualificació de Matrícula d‟Honor. 
 
Pel que fa a la Selectivitat, al juny han aprovat el 95% dels alumnes presentats, i la nota 
mitjana de la fase general ha estat de 6,23; la mitjana del curs passat va ser 6,37. Per altra 
banda, la diferència entre la nota mitjana del centre  i la de la fase general de la prova de 
Selectivitat enguany és +0,45; molt similar a la del curs passat. Les diferencies enguany són 
degudes al nombre d‟alumnes presentats, que és inferior al del curs passat.  
 

 
 2018 2019 

PRESENTATS 78 60 

APROVATS 76 57 

% APROVATS 97,4% 95% 

MITJANA FASE GENERAL 
BALEARS 
 

5,89 
 

5,78 
 

MITJANA FASE GENERAL 
MADINA 
 

6,37 (+0,48) 
 

6,23 (+0,45) 
 

 
 

b. Mesures adoptades durant el curs 
 
S'ha continuat amb el "Pla per a l'avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics", 
iniciat al curs anterior  tal com figura a la Programació General Anual, i s'ha dut a terme l'anàlisi 
dels resultats acadèmics després de cada avaluació, en primer terme als departaments 
corresponents i en sessions de tutors, per finalitzar analitzant-los en una sessió específica de la 
Comissió de Coordinació Pedagògica. 
 
Concretament, s'han adoptat les següents mesures correctores: 

 
 Assignar els reforços preferentment als nivells  d'ESO 

 Horaris específics per a determinats alumnes 

 Reforços individuals o en petit grup 

 Incorporació a programes específics 

 Canvis en la metodologia 

 Mesures de convivència 

 Cooperació amb serveis externs (Serveis socials, Menors, Projectes jove, Policia local i 
nacional etc.) 

 Mesures amb les famílies 

 Mantenir els reforços fora de l‟horari lectiu (de matemàtiques, física i química, anglès, 
català, i atenció). 



 

 Revisió de la programació quant a: objectius, metodologia, criteris d'avaluació i 
diversificació d'activitats d'aprenentatge 

 Desdoblaments 

 Suports 

 Coordinació entre professors del departament que imparteixen el mateix nivell 

 Coordinació amb altres departaments 

 Programa específic per a l‟alumnat que repeteix curs 

 Programa d‟atenció a la diversitat: PALIC 

 Programa NEE 

 Projectes a ESO 

 PMAR a 2n i 3r d‟ ESO 

 PRAQ a 4t d‟ESO 
 
 
 

Objectius proposats per al curs 2018-19 
 

 
OBJECTIUS 

 
Nivell 

 
PROPOSTA DE MILLORA 

 
1.Continuar amb la implementació en els nivells 
de 1r, 2n i 3r d‟ESO de dues hores setmanals de 
projectes de llengua, en la franja horària que 
ens permet la lliure disposició. Enguany a més 
dels departaments de Català, Castellà i 
Orientació, hi participarà el de Biologia I Geologia. E

n
 p

ro
c
é
s
 

S‟ha de millorar la metodologia. 
Cal implementar els projectes de 
matemàtiques a 1r ESO. 

2.Potenciar el projecte de participació de 
l’alumnat, iniciat enguany mitjançant la junta de 
delegats. 

E
n
 p

ro
c
é
s
  

3.Sistematitzar i unificar la comunicació interna 
fent ús del paquet d‟eines de Google Suite..  
 
Assignar comptes a l’alumnat. 

E
n
 p

ro
c
é
s
 

    A
s
s
o
lit

 

 

4.Publicar i millorar el continguts de la nova 
pàgina web. Potenciar la participació dels 
departaments. 

E
n
 p

ro
c
é
s
 Elaborada. Pendent de publicar. 

Elaborar un document sobre els criteris de 
qualificació de les diferents matèries.  

A
s
s
o
lit

 

Cal millorar-ne el format. 

6. Potenciar la necessitat de fer ús del Gestib 
per part de les famílies  per al control de faltes  
d‟assistència i disciplina, la comunicació de 
circulars i d‟autoritzacions. 
 E

n
 p

ro
c
é
s
 El percentatge de famílies que en fa ús encara 

no és satisfactori. És necessari posar en 
marxa noves funcionalitats del Gestib. Cal 
donar més informació en les reunions d‟inici de 
curs. 

7. Assignar els reforços preferentment als nivells 
de 1r i 2n d‟ESO. A 4t  d'ESO i 1r de Batxillerat es 
reforcen les dues llengües amb desdoblaments 
quinzenals. 
 A

s
s
o
lit

 

 



 

8. Mantenir les classes de reforç dels dimecres 
horabaixa i els matins dels dimarts i dijous.de 
matemàtiques, català, castellà, física i química , 
anglès, atenció psicopedagògica  
 

C
o
n
s
o
lid

a
t 

Cal afegir el reforç de castellà per treballar el 
comentari de text. 
Hem de reforçar el repàs de matemàtiques 
oferint dues hores de suport al matí per a 3r i 
4t d‟ESO. 
 

9. Revisar el programa de Seccions Europees i 
analitzar la conveniència de continuar oferint-ho a 
tot el nivell de 1r. 

A
s
s
o
lit

 

Cal continuar amb les Seccions d‟anglès a 
1rESO, a la matèria d‟Educació Plàstica i 
visual. 

10. Fixar en els horaris una hora de coordinació 
de l’equip directiu amb els coordinadors, però 
no fer-ne convocatòries generals, només amb les 
coordinacions que calgui coordinar. 
 P

e
n

d
e
n
t 

És necessari incorporar-ho als horaris del curs 
2019-20 

11. Potenciar la formació de professorat 
mediador en el centre per tal de donar continuïtat 
a la coordinació de convivència i coeducació. 

E
n
 p

ro
c
é
s
 Tres professors s‟han format enguany.  

Proposem una formació en centre per al curs 
vinent. 

12. Programar les reunions de pares de 1r 
d’ESO i 1r de batxillerat d‟inici curs abans que 
les de la resta de nivells, ja que la majoria són 
famílies nouvingudes.  

A
s
s
o
lit

 

Cal planificar tenint en compte aquesta 
temporització. 

13. Establir mecanismes de control de les dates 
d’exàmens dels alumnes per tal  que no se 
solapin , sobretot els darrers dies abans de 
l‟avaluació. Cal consolidar l‟ús del Google 
Calendar a les tutories. E

n
 p

ro
c
é
s
 S‟han creat els calendaris per a cada grup, 

però cal ser més sistemàtic en el seu ús. 

14. Revisar el contingut i les dates d’aplicació de 
l’enquesta per a alumnes de final de curs.  
Millorar el formulari. 

R
e
v
is

a
b

le
 Es valora positivament l‟ús del Gestib per 

gestionar els qüestionaris de professorat i 
famílies. S‟ha de revisar i modificar el 
contingut per al proper curs i incloure-hi els 
alumnes. 

15. Introduir el grup de PRAQ a 4t d‟ESO per 
facilitar l‟obtenció del títol de secundària als 
alumnes provinents de PMAR i d‟altres alumnes 
amb dificultats. 
 A

s
s
o
lit

 

Cal consolidar el grup i assignar professorat 
d‟àmbit SL i de Valors Ètics per al grup.  

16.Introduir l‟ús generalitzat del Chomebooks a 
1r d‟ESO amb els carretons del centre i a 1r de 
Batxillerat amb aparells d´ús personal 

E
n
 p

ro
c
é
s
 Es proposa continuar amb l‟adquisió de 30 

Chromebooks i comptar amb una nova wifi per 
al curs vinent. Cal proporcionar wifi a l‟alumnat 
de Batxillerat i analitzar la viabilitat que 
l‟alumnat faci ús del seu operatiu personal. 

17. Continuar la coordinació amb els centres 
de Primària, consolidant les línies d‟actuació 
iniciades ( retorn d‟informació sobre avaluació, 
reunions amb professorat especialista, traspàs 
d‟informació, visites i informació del IES.) 
 C

o
n
s
o
lid

a
t 

 

18. Potenciar l’ús de la biblioteca del centre i les 
biblioteques d‟aula en els nivells de 1r, 2n i els 
grups de PMAR. Proposar un carnet de bon 
lector. 

E
n
 p

ro
c
é
s
 S‟espera que amb el segon any de la formació 

en el projecte de biblioteca i el nou horari es 
pugui fer ús en les sessions de projectes. 



 

19. Participar en el programa de l’EOI en els 
idiomes d‟anglès i alemany. 
 
En el cas del francès s‟oferirà la possibilitat 
d‟examinar-se per a una titulació des de l‟Aliança 
Francesa. C

o
n
s
o
lid

a
t 

    P
e
n

d
e
n
t 

 
 
 
 
 
Hi hauria d‟haver professorat estable. 

20. Potenciar la participació en programes i 
projectes internacionals: Projecte e-twinning: 
intercanvi comunicatiu. Erasmus plus 
 
Intercanvi de francès “ On va parler...” A

s
s
o
lit

 

      N
o
 a

s
s
o
lit

  

21. Millorar la competència oral comunicativa dels 
estudiants. Sol·licitar auxiliars nadius de 
conversa de les tres llengües estrangeres que 
s‟imparteixen en el centre. 
 
 C

o
n
s
o
lid

a
t 

  

 

22. Potenciar el projecte d’ambientalització del 
centre que desenvolupa la Comissió 
mediambiental, continuant amb la temàtica de 
reciclatge i introduint nous temes. 
 
 C

o
n
s
o
lid

a
t 

 

23.Desenvolupar un programa de formació en 
centres amb la temàtica aprenentatge-servei, 
formació de mediació (coordinadora), projectes 
documentals de la biblioteca, formació en robòtica 
del Departament de Tecnologia, i alerta escolar. A

s
s
o
lit

 

S‟han dut a terme totes les formacions . 
L‟alerta escolar s‟ha substituït pel la formació 
del desfibril·lador.  

24. Aplicar el protocol de centre sobre l’anàlisi de 
resultats acadèmics. 
 
 
 
 C

o
n
s
o
lid

a
t 

 

25. Consolidar la innovació metodològica 
mitjançant els projectes de centre: Aprenentatge 
Servei, Utilització de les TAC i Erasmus +. 
Plataforma Eduteca i els Projectes documentats a 
la biblioteca. E

n
 p

ro
c
é
s
  

 
 
 

2.  Mesures proposades per al curs 2019-20 
 

Si les disponibilitats de professorat ho permeten, cal  mantenir i aprofundir en les mesures 
adoptades durant aquest curs, en procés. A més s‟hauria de: 
  
1. Elaborar i consensuar les rúbriques a nivell de centre d‟ expressió escrita, 

comprensió oral I presentació de treballs. 
 

2. Elaborar i implementar un protocol de comunicació i resposta de l’abandonament 
de l‟assignatura.  

 

3. Dotar d‟espai i temps a l‟ horari per a la coordinació de les matèries de llengües. 
 

4. Incloure en les programacions dels  departaments un projecte APS. 
 



 

5. Proporcionar la nova WIFI del centre a l’alumnat de Batxillerat. Analitzar la viabilitat  
que puguin fer ús al centre del seu dispositiu personal. 

 
6. Fer ús de noves funcionalitats del Gestib. 

 
7. Augmentar el repàs de matemàtiques a 3r i 4t d‟ESO al matí. 

 
8. Augmentar el repàs dels horabaixes per treballar el comentari de text. 

 
9. Actualitzar el pla d’actuació d’alumnes amb problemes de salut al Gestib: ( dades 

mèdiques). 
 

10. Utilitzar la biblioteca com una aula per desenvolupar els projectes, ja que és un espai 
molt adient per al treball cooperatiu. 

 
11. Millorar l’espai de la biblioteca, els recursos i/o adquirir material informàtic. 

 
12. Gestionar si cal i es pot un nou espai per als alumnes que surten de  classe. 

 
13. Revisar els horaris de la biblioteca respecte a les guàrdies tenint en compte les hores 

de classe. 
 

14. Revisar el programa de reutilització de llibres de text amb més participació dels 
pares i mares. 
 

 

 
 



 

3. Valoració i anàlisi de les actuacions del curs 2018/19 

a. Grau d’assoliment dels objectius específics del centre 

 
Objectius específics del centre establerts a la PGA per al curs 2018/19 i grau d'assoliment dels mateixos: 
 

Nº Objectiu Grau d'assoliment Comentari 
1 Millorar l'atenció a l'alumnat Adequat Veure descripció dels indicadors per valorar aquest objectiu a l'apartat següent. 
2 Millorar la comunicació amb les famílies Adequat S‟ha intensificat l‟ús dels canals de comunicació habituals, posant especialment 

èmfasi en la comunicació per mitjans electrònics (Gestib, SMS, email, Web, Twitter, 
Facebook...) Cal revisar el paper de les tutories 

3 Millorar els resultats acadèmics Parcialment assolit Veure descripció dels indicadors per valorar aquest objectiu a l'apartat següent, així 
com resultats acadèmics i d‟absentisme 

4 Millorar el clima de convivència en el 
centre 

Parcialment assolit Veure apartat 5.C referent al ROF i 6H al Pla de Convivència 

5 Millorar la coordinació del professorat Parcialment assolit S‟ha continuat en la línia iniciada al curs anterior, i per al curs vinent es potenciarà la 
coordinació especialment d‟equips docents. Cal revisar el paper de les tutories. 
 

6 Aprofundir en la utilització de les TIC 
com a recurs didàctic 

Parcialment assolit Veure l‟apartat 5.B 

7 Augmentar el sentiment de pertinença al 
centre de tots els membres de la 
comunitat educativa 

Adequat S'han incrementat les actuacions que afavoreixen el sentiment de pertinença al 
centre, com les activitats extraescolars amb la participació d‟alumnat, professorat i 
pares i mares i viatges d‟estudis, la circular informativa mensual o la participació en 
l‟elecció de la portada de l‟agenda escolar o la festa de final de curs i l‟acte 
d‟acomiadament de l‟alumnat de 2n de Batxillerat i 4t ESO, la coral o el grup de teatre, 
les jornades esportives, les jornades de professions, la participació de l‟AMIPA en el 
programa de reutilització de llibres. 

8 Augmentar la vinculació dels pares i 
mares i de l‟alumnat en les activitats del 
centre 

Adequat L‟APIMA participa de cada cop més en la vida del centre i ha millorat el nombre de 
socis és de 236  famílies. Enguany l‟AMIPA ha realitzat l‟escola de pares. Es valora 
molt positivament la participació en el programa de reciclatge de llibres conjuntament 
amb el professorat. S‟hauran de continuar potenciant els mecanismes de participació 
dels pares i mares, especialment per mitjà de les TIC. La creació activa i funcional  ha 
fomentat la coordinació amb el centre i la participació dels pares i mares. S‟han fet 
noves propostes per a la gestió de les activitats extraescolars que s‟espera que siguin 
efectives en el proper curs. 



 

 
 

 
9 Racionalitzar i millorar els processos 

administratius i de gestió i les tasques 
del personal no docent 

Parcialment assolit S'ha de continuar avançant en aquesta línia, en l‟adaptació del nou personal de 
secretaria. 

10 Millorar les instal·lacions del centre Parcialment assolit  Veure apartat 3.B 
11 Millorar les dotacions informàtiques i 

audiovisuals del centre 
Parcialment assolit Veure  l'apartat del pla d'utilització de les TICs. 5.B 

12 Millorar les condicions de seguretat Adequat El pla d‟emergència del centre està actualitzat. Tal i com estableix la normativa vigent, 
durant el primer trimestre del curs es va dur a terme un simulacre d‟evacuació del 
centre, les conclusions del qual consten a l‟informe corresponent.  

13 Millorar el manteniment i neteja de les 
instal·lacions 

Adequat Amb l‟augment de la plantilla  ha millorat considerablement el manteniment i la neteja. 
Cal revisar el contracte del servei mitjançant la Conselleria, que produeix molts canvis 
de personal. 
Valorem molt positivament la tasca de reciclatge en els centres coordinat per la 
Comissió de mediambiental, amb la participació de l'alumnat.  



 

  

b. Indicadors, recursos utilitzats, temporització 

 

Objectiu 1.-  Millorar l'atenció a l'alumnat 

Indicadors Recollida informació Temporització 
Adequació dels horaris de reforç a les necessitats Memòria departament d'orientació i horaris del curs setembre - octubre 2018 

juny 2019 
Nombre d'alumnes que reben suport, matèries, professorat Memòria del departament d'orientació juny 2019 
Millora dels resultats acadèmics, d'absentisme i conflictivitat Estadístiques de resultats i memòria del pla de convivència Tot el curs 
Grau de satisfacció de l‟alumnat i pares i mares Enquesta de valoració de final de curs juny 2019 
Grau de participació en els serveis oferts fora de l‟horari lectiu Estadístiques d‟ús, enquestes, tutors,... Memòries departaments 
Grau d'utilització dels recursos de la biblioteca Memòria de la coordinació de la biblioteca Tot el curs 
Satisfacció dels tutors amb els informes de traspàs Feedback de les reunions de tutors Tot el curs 
Millora dels resultats de les avaluacions inicials Feedback de les avaluacions inicials Tot el curs 

 

Objectiu 2.-  Millorar la comunicació amb les famílies 

Indicadors Recollida informació Temporització 
Nombre de professors i tutors que fan servir mitjans electrònics 
per a la comunicació amb les famílies 

Dades professorat 
Administració aula virtual i entorn Google 

Tot el curs 

Nombre de famílies que reben informació per mitjans electrònics Gestib 
Reunions amb l'AMIPA 
Informacions Secretaria 
Correus retornats 

Tot el curs 

Registres entrevistes tutories-famílies i dades de participació en 
les sessions post-avaluació 

Fulls de registre d‟entrevistes tutories-famílies i de les sessions 
post-avaluació 
Enquestes final de curs a les famílies 

Tot el curs 

 

Objectiu 3.-  Millorar els resultats acadèmics 

Indicadors Recollida informació Temporització 
Millora dels resultats acadèmics Estadístiques resultats acadèmics i de Selectivitat juny 2019 
Reducció de l'absentisme Estadístiques d'absentisme juny 2019 

 

Objectiu 4.-  Millorar el clima de convivència 

Indicadors Recollida informació Temporització 



 

  

Grau de reducció dels conflictes i sancions Memòria del pla de convivència Tot el curs 
Nombre de mediacions realitzades Memòria del pla de convivència Tot el curs 

 
 

Objectiu 5.-  Millorar la coordinació del professorat 

Indicadors Recollida informació Temporització 
Grau de coordinació activitats extraescolars a la CCP Actes CCP i memòria d'activitats extraescolars Tot el curs 
Acords de coordinació d'equips docents Actes reunions equips docents Tot el curs 
Grau de participació en projectes educatius i resultats Memòries dels projectes en què participem Tot el curs 
Dades reunions coordinació centres primària i acords Actes de les reunions i dels acords. Memòria final de curs Tot el curs 
Acords de les reunions de tutors Actes de les reunions de tutors Tot el curs 
Coordinació equip directiu i coordinadors (TIC, biblioteca, etc.) Reunions equip directiu i coordinadors Tot el curs 

 
Objectiu 6.-  Generalitzar l'ús de les TIC com a recurs didàctic 

Indicadors Recollida informació Temporització 
Ús de les TIC com a recurs didàctic (matèries, alumnat) Memòria de final de curs Tot el curs 
Grau d'ús de l'aula virtual, entorn Google, plataforma digital 
Eduteca,  pissarres digitals i miniportàtils 

Estadístiques d'ús. Coordinació TIC maig – juny 2019 

 

Objectiu 7.-  Augmentar el sentiment de pertinença al centre 

Indicadors Recollida informació Temporització 
Grau de participació en activitats extraescolars Memòria d'activitats extraescolars Tot el curs 
Grau d'utilització pàgina web i aula virtual Estadístiques d'accés Juny 2019 

 

Objectiu 8.-  Augmentar la vinculació dels pares i mares en les activitats del centre 

Indicadors Recollida informació Temporització 
Reunions amb l'APIMA i acords de col·laboració Memòria de final de curs Tot el curs 
Grau de participació dels pares i mares a les reunions Estadístiques d'assistència Tot el curs 
Nombre d‟activitats de centre i de formació de famílies realitzades Memòria de final de curs/ Web de l‟AMIPA juny 2019 

Tot el curs 

 

Objectiu 9.-  Racionalitzar i millorar els processos administratius i de gestió 

Indicadors Recollida informació Temporització 



 

  

Optimització dels processos administratius i de gestió Documentació elaborada Tot el curs 
Millora de la coordinació equip directiu Memòria de final de curs Tot el curs 

 

Objectiu 10.-  Millorar les instal·lacions del centre 

Indicadors Recollida informació Temporització 
Tasques realitzades Memòria de final de curs Tot el curs 



 

  

Objectiu 11.-  Millorar les dotacions informàtiques del centre 

Indicadors Recollida informació Temporització 
% aules amb ordinador i canó Memòria de final de curs Tot el curs 

juny 2019 % aules amb pissarra digital Memòria de final de curs 
Dotació informàtica aules ordinàries Memòria de final de curs 
Dotació informàtica aules informàtica i biblioteca Memòria de final de curs 

 

Objectiu 12.-  Millorar les condicions de seguretat 

Indicadors Recollida informació Temporització 
Millora de la seguretat de les dependències del centre Pla d'emergència Tot el curs 

 

Objectiu 13.- Millorar el manteniment i neteja de les instal·lacions 

Indicadors Recollida informació Temporització 
Reducció desperfectes i temps d'intervenció, nombre d'actuacions 
de manteniment preventiu 

Memòria final de curs i pla de manteniment Tot el curs 

Millora neteja dependències Memòria final de curs i pla de neteja Tot el curs 
 
 
 



 

  

c. Seguiment de les actuacions realitzades durant el curs 
 

 
Objectiu 

Núm. 
Actuacions Seguiment de les actuacions realitzades durant el curs i propostes per al curs vinent 

 

 

 

 

 

 

1 

Optimitzar l'organització dels reforços, 
adaptacions curriculars, agrupaments i PALIC. 

S'han millorat i completat els horaris dels reforços i desdoblaments, ampliant fins a un total de 65h, a 
més dels perceptius:  

1r d‟ESO 20 desdoblaments ( projectes de català i castellà, Geografia i Història, Plàstica i Música) 

2n d‟ESO 8 desdoblaments (projectes de català i castellà) 

3r d‟ESO 13 desdoblaments (projectes de català i castellà, matemàtiques) 

4t d‟ESO 4 desdoblaments  (català i castellà) 

1r de Batxillerat 4 desdoblaments (català i castellà) 

16hs corresponent als reforços de matí ( dimarts i dijous) i dimecres horabaixa. 

Es valora molt positivament la metodologia emprada d‟aprenentatge cooperatiu als projectes. Per dur-los 
a terme s‟han desdoblat els grups, de manera que durant aproximadament 4 mesos, un subgrup anava 

amb el professor d‟àrea i l‟altra amb la mestra de suport (encarregada del projecte).   

Al llarg del curs s‟ha dut a terme un programa de PAE (programa d‟acompanyament escolar) 
cofinançat des del mes de gener pel Fons Social Europeu i el Ministeri d‟Educació i dut a terme 
pel professorat del centre.  

Ens van concedir 4 grups d‟entre 5 i 8 alumnes cadascun. Es valora positivament la possibilitat 
d‟ajudar alumnes d‟ESO  amb necessitats de reforç i seguiment. 

El procés de selecció s‟ha fet a partir de reunions de tutors i del Departament d‟Orientació, 
juntament amb la Caporalia d‟estudis. 

Al mes de juliol s‟ha posat en marxa un PAE d‟estiu. S‟han fet 4 grups de 5 a 8 alumnes. 
L‟organització ha estat semblant, però amb alumnes que tenen possibilitat de promoció o 
titulació.   



 

  

Revisar i impulsar el pla d‟acció tutorial: 
orientació acadèmica i professional, habilitats 
cognitives i socials. 

La segona edició de les jornades de les professions i la pàgina  d‟orientació ha permès incidir en la 
temàtica d‟orientació acadèmica professional. S‟ha desenvolupat el pla d‟acció tutorial avançant en les 
estratègies d‟habilitats cognitives i emocionals ja consolidades.  

Dur a terme un programa de dinamització de la 
biblioteca i organitzar activitats de dinamització i 
foment de la lectura. 

S'han realitzat diverses activitats de foment de la lectura que consten al bloc de la biblioteca 
(http://tintabiblioteca.wordpress.com/) i a l‟apartat de 5.E d‟aquest memòria S‟ha pogut mantenir oberta la 
biblioteca tots els dimecres horabaixa de les 15.30h fins a les 18.30h., amb bona resposta de l‟alumnat. 
Cinc persones del centre han realitzat el curs de formació a distància que continuarà el proper curs: 
Projectes Documentals Integrats amb el suport de la biblioteca escolar. 

Consolidar el repàs català, física i química, 
anglès i matemàtiques dels dimecres horabaixa. 

S‟ha aconseguit mantenir aquest servei, ja que considerem que és un servei essencial del centre i té una 
bona resposta de l‟alumnat, a més de ser molt ben valorat per les famílies. 

Garantir que la informació de traspàs dels 
alumnes està a disposició dels tutors. 

S'han entregat als tutors els informes de tutoria i la informació recollida en les reunions amb els centres 
de primària adscrits. 

Potenciar l‟ús de l‟agenda escolar. S‟ha potenciat l‟ús de l‟agenda i l‟eina de Google Calendar a moltes tutories. Per al curs vinent cal 
unificar criteris i seguir la mateixa estratègia per a totes les tutories. 

2 
Generalitzar la comunicació amb les famílies per 
mitjans electrònics (e-mail, formularis, etc.) 

S‟ha potenciat l‟ús d‟aquests mitjans de comunicació  ja que tot el professorat ha disposat d'un correu de 
centre. La pàgina web ofereix més apartats que l'any anterior, especialment  pel que fa als Sites dels 
departaments. Només dos departaments no disposen de web pròpia. 

 L'ús del GESTIB amb els correus electrònics dels pares i les circulars a les famílies ha millorat la 
comunicació que ha estat molt ben valorada per les famílies que l‟han emprada. Cal continuar insistint 
perquè els pares accedeixin a l‟aplicació. 

Fer un ús més generalitzat del Gestib pel que fa a les circulars i autoritzacions de les famílies.  

El curs vinent caldrà avançar amb l‟ús de les noves funcionalitats del Gestib. 

L‟AMIPA ha posat en marxa i de forma molt activa la seva pàgina web.  

 

Mantenir  a l‟horari de tot el professorat una hora 
setmanal d‟atenció a pares i mares. 

S‟ha inclòs aquesta hora d‟atenció setmanal i també una hora d‟atenció a pares i mares, després de 
l‟entrega de notes de la 1a i 2a avaluació, en què tot el professorat del centre està disponible per atendre 
les consultes dels pares i mares. Aquesta iniciativa ha tingut molt bona resposta de les famílies.  

https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3-Madina-Mayurqa-1640067636228538/?ref=bookmarks
http://tintabiblioteca.wordpress.com/


 

  

3 
Revisar trimestralment els resultats acadèmics i 
les dades d'absentisme a fi d'extreure 
conclusions per millorar els processos 
d'ensenyament-aprenentatge. 

S'ha dut a terme la revisió i l'aplicació de mesures correctores en base a l'establert al "Pla per a 
l'avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics", contingut a la PGA. Hem millorat pel que fa 
a la confecció del document de forma cooperativa fent ús del Google drive.  

Augmentar el control i seguiment de les faltes per 
part de les tutories i també des de l‟equip 
directiu, així com de la utilització dels aparells de 
faltes 

Es pot mirar memòria d'absentisme a l'apartat següent.  

 

4 

Desenvolupar el pla de convivència i fer més ús 
del programa de mediació escolar. 

S'ha consolidat el servei de mediació escolar, tot i que caldrà incidir més i fer més ús en les mesures 
preventives recollides al pla de convivència, com són les pròpies mediacions, les tutories entre iguals i 
els contractes conductuals. Una professora definitva del Departament d‟Orientació ha assumit la 
coordinació amb col·laboració amb l‟orientador. S‟ha realitzat durant el curs la formació necessària. 

Revisar el Pla de convivència per adequar-lo al 
nou Reglament d‟organització i funcionament del 
centre (ROF). 

No s‟ha realitzat aquesta actuació, ja que estam pendents que la Conselleria d‟Educació aprovi 
l‟anomenada “Llei de convivència i autoritat del professorat”, de la qual de moment només s‟ha presentat 
un esborrany. 

 

 

 

 

5 

Millorar la coordinació d'activitats 
complementàries i extraescolars a la CCP i entre 
els departaments. 

S'ha continuat amb la coordinació d'activitats extraescolars a la CCP i amb el protocol per a 
l'organització de les activitats extraescolars, coordinat per la Caporalia d'estudis i la coordinació 
d'activitats extraescolars, tot i que caldrà millorar aquest aspecte al proper curs, sobretot per evitar 
l‟acumulació d‟activitats en determinats cursos i moments concrets de l‟ any escolar. S‟ha mantingut 
informatitzat el calendari d‟activitats extraescolars, de forma que es pot consultar a la web. Ha augment 
el nivell de participació i col·laboració del professorat en el programa d‟activitats. Veure aparta 5.C 

Potenciar la coordinació d‟equips docents d'ESO 
per a objectius educatius concrets: 
comportament, hàbits,...  

S'han realitzat diverses reunions d'equips docents durant el curs, tot i que no amb la freqüència amb que 
els tutors/es ho han convocat, a més de les prescriptives després de l‟anàlisi de resultats. Caldrà millorar 
aquest aspecte al proper curs, especialment al 1r cicle d‟ESO. S‟ha d‟Insistir als tutor/es de la 
conveniència de convocar aquestes reunions juntament amb la Caporalia d‟estudis. 

Continuar i consolidar la tasca  en la coordinació 
amb els centres de primària. 

Veure apartat 5.G 

Reunions mensuals de l‟equip directiu amb els 
coordinadors (TIC, biblioteca, extraescolars, 
convivència,...) 

No s‟han realitzat les reunions mensuals de coordinació, de forma sistemàtica amb totes les 
coordinacions alhora. Cal repensar els espais i els moments de coordinacions amb d‟altres 
complementàries. Pensem que tots alhora no és efectiu ni funcional i no substitueix altres moments de 
coordinació amb l‟equip directiu.   



 

  

Revisió i adequació de les programacions 
didàctiques al tractament interdisciplinari de les 
competències bàsiques. 

S'han adequat les programacions al desplegament LOMCE i s'han revisat especialment els apartats 
referits a criteris de qualificació i promoció. 

 

6 

Elaborar un pla d‟actuacions per fer efectiva la 
utilització de les TIC com a recurs educatiu. 

S‟ha iniciat el projecte experimental a 1r I 2n d'ESO d'utilització de les TACs. El curs vinent serà el tercer 
any. Estem participant també a la plataforma digital de préstec de llibres Eduteca. I es participarà, per 
segon any consecutiu, en el programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de 
la biblioteca escolar” (projectes documentals integrats). El curs vinent  tots els alumnes de Batxillerat 
podran accedir a la wifi del centre. S‟analitzarà la viabilitat que facin ús del dispositius personals. 

Potenciar l‟ús de l‟aula virtual S'ha continuat amb la utilització de l‟aula virtual al servidor web de la Conselleria d‟Educació, que ha 
donat bons resultats i ens ha permès no haver de destinar temps i recursos a la gestió de l‟aula, i s‟ha 
incrementat el seu ús i la participació. A l‟Aula virtual, actualment tenim en funcionament 103 aules de 
diferents matèries i nivells. Algunes aules s‟han substituït per Classroom. 

 

 

 

7 

Afavorir la participació de l'alumnat a l'organització de les 
activitats extraescolars. 

S'ha comptat amb la participació de l'alumnat sobretot en l'organització de la 
festa d‟acomiadament de l‟alumnat de 2n de batxillerat i de 4t d‟ESO i en 
diades esportives. 

Afavorir la participació dels pares i mares en l'organització 
de les activitats extraescolars. 

L‟AMIPA ha col·laborat en la realització diverses activitats del centre, entre 
les quals  el fogueró de Sant Sebastià i en la festa d‟acomiadament de 
l‟alumnat de 4t d‟ESO i ha organitzat el sopar de fi de curs.  

Potenciar pàgina web: tutoria i orientació, aula virtual, 
projectes educatius, pàgina de pares i mares, etc. 

S'ha mantingut l‟estructura bàsica de la pàgina web, les seccions s‟han 
ampliat. S'han inclòs pàgines web del departament i la web del projecte 
APS dels projectes Erasmus. S„ha creat una web més dinàmica, pendent de 
publicar. 

Revisar el programa d'acollida professorat nouvingut. S‟ha actualitzat la documentació que es dóna al professorat nouvingut a 
principi de curs i es va dur a terme una sessió informativa i formativa al 
setembre.  

Continuar amb l‟elaboració d‟una circular informativa 
mensual. 

S‟ha continuat aquesta iniciativa, amb l‟elaboració d‟una circular informativa 
mensual per a pares i mares, alumnat i professorat, que es reparteix a tots 
els membres de la comunitat educativa en paper i també en format 
electrònic, i dóna informació detallada de totes les activitats i esdeveniments 
importants que tenen lloc al centre. 

http://aulavirtual.caib.es/c07007371/


 

  

Consolidar la coral i el grup de teatre i les activitats 
extraescolars fora de l'horari escolar. 

S'ha consolidat la coral d‟alumnes de l‟institut i el grup de teatre, que han 
preparat i representat els muntatges d‟un grup d‟alumnes de l‟institut. Cal 
destacar la participació a actes benèfics de la comunitat i la col·laboració 
amb altres entitats ciutadanes. Així mateix, s‟han consolidat altres activitats, 
i se n‟han proposat de noves. 

 

 

 

 

8 

Reunions trimestrals amb l'APIMA. S'han realitzat reunions trimestrals amb l'APIMA i s'ha arribat a diversos 
acords de col·laboració. 

Activitats de formació i orientació per a pares i mares S'han dut a terme diverses activitats d'orientació acadèmica i professional 
per a pares i mares. 

Implementar espai de debat i consulta per a pares, equip 
directiu i professorat a l'aula virtual. 

Les eines de Google Suite i el projecte de comunicació interna han permès 
millorar-ne la comunicació.  

Reunions informatives amb pares i mares S‟han realitzat diverses reunions:  presentació del centre amb l‟equip 
directiu, junta directiva de l‟APIMA i tutors del grup durant el mes d‟octubre i 
diverses reunions informatives d‟orientació acadèmica i professional, també 
per tractar sobre  el viatge d‟estudis a Escòcia i abans de l‟inici dels 
períodes de sol·licitud de plaça per al proper curs. 

Generalitzar la comunicació amb les famílies per mitjans 
electrònics (e-mail, SMS formularis, etc.) 

S‟ha fet un ús creixent d‟aquests mitjans de comunicació, que permeten 
informar de manera molt àgil a les famílies, a un cost nul, i que els pares i 
mares valoren molt positivament. Per això s‟intentarà potenciar l‟ús 
d‟aquests mitjans al proper curs.  

Dur a terme sessions informatives obertes per a pares i 
mares de futurs alumnes. 

S‟han realitzat dues sessions informatives, una per a pares i mares de 
futurs alumnes de 1r d‟ESO al mes de març, i una altra per a pares i mares 
de futurs alumnes de Batxillerat al mes de maig, en la qual s‟ha repartit un 
dossier amb informació sobre el centre i els estudis oferts. 

9 Revisar processos administratius i de gestió. Realitzat. 

10 
Continuar les actuacions per reclamar l'adequació dels  
laboratoris, tallers, i la reparació de la pista esportiva. 

 Veure apartat  3.C 

11 
Dotar el 100% d'aules amb ordinador connectat a Internet i 
canó de projecció o pissarra digital. 

 Veure apartat  3.C  



 

  

12 
Revisar pla de seguretat. Caldrà fer una revisió abans de l‟inici del proper curs, per tal d‟incloure les 

modificacions derivades de l‟anàlisi del simulacre d‟evacuació realitzat 
durant el primer trimestre.  

Simulacre d‟evacuació. Realitzat al primer trimestre, d‟acord amb les directrius del pla de seguretat. 

13 
Elaborar un pla de manteniment i  de neteja Pendent de realització 



 

 
 

4. Organització general del curs 
 

a. Valoració i anàlisi de l’horari i dels criteris pedagògics per 
a la seva elaboració 

 
Els horaris han permès en línies generals donar resposta als objectius establerts a la PGA i per 
això s‟intentaran mantenir els criteris pedagògics utilitzats per a la seva elaboració. S‟han 
modificats els criteris per adaptar-los a la normativa vigent i a les instruccions del curs 2018-19.  
 
Els horaris lectius dels professors es tancaran a 19h i els de mitja jornada a 10h i s‟afegiran les 
hores complementàries fins completar les 26 hores de permanència  
 
S‟han aprovat en claustre els següents criteris:  
 
Horari general 

 Tots els grups d‟ESO faran de 8 a 14,05 de dilluns a divendres. 

 S‟intentarà deixar els dilluns i dimecres de 14h. a 15h per claustres, CCP i altres 
reunions de coordinació i reunions d‟equip docent.  

 S‟intentarà que els repassos de matí i les dues hores més de Batxillerat siguin en 
dimarts i dijous de 14,05 a 15h. 

 S‟intentarà deixar lliure el divendres de 14,05 a 15h. 

 S‟evitarà, en la mesura que sigui possible, que la mateixa assignatura s‟imparteixi 
sempre a darrera hora. 

. 

 

Classes complementàries 

 Hores de repàs dimecres horabaixa a partir de 3r d‟ESO fins a 2n de Batxillerat. 

  El repàs de 1r i 2n d‟ESO s‟impartirà els matins (dimarts i dijous en finalitzar les classes 
dels grups). 

 

Departament d’orientació 

 El professorat de suport impartirà les sessions dins i fora de l‟aula preferentment a les 
matèries instrumentals i també en algunes no instrumentals. 

 S‟assignarà una professora de suport del departament d‟orientació a cada grup de 1r i 
2n d‟ESO i una altra per a 3r i 4t „d‟ESO. 

 Les tutories dels grups de PMAR s‟assignaran al professorat del Departament 
d‟Orientació. 

  El professorat d‟àmbit s‟haurà de coordinar amb els departaments corresponents i 
participar almanco mensualment a les reunions corresponents. 

 L‟àmbit sociolingüístic i la tutoria del 4t de PRAQ seran assumits pel professorat d‟àmbit 
del departament d‟Orientació. 

 

 

Tutories 

 S‟intentarà llevar alguna hora complementària als tutors d'ESO.  

 No s‟assignarà tutoria al professorat que fa mitja jornada, i es procurarà que lliurin 
almanco un dia a la setmana, sempre que l‟organització dels horaris ho permeti. 



 

 
 

 

 

 

Matèries 

 Els departaments didàctics procuraran que el professorat definitiu o estable assumeixi 
part dels grups de 1r,  2n d‟ESO I la totalitat de 2n de Batxillerat. 

 

Guàrdies 

 Com a norma general s‟assignaran 4 hores entre guàrdies d‟aula i biblioteca i 1 pati, i 
s‟intentaran reduir alguna d‟elles als majors de 55 anys, tutors d‟ESO, coordinadors...  
sempre que les necessitats quedin cobertes.  

 Les guàrdies de biblioteca s‟assignaran preferentment a aquelles professors que 
enguany han registrat llibres i que ho seguiran fent. 

 Hi haurà d‟haver un nombre suficient de professors de guàrdia de pati, com a mínim 8 
persones. Si algú prefereix no fer-ne més de la que li toca, ho ha d‟indicar a la 
desiderata i es tractarà de respectar. 

 
Assignació d’aules 

 Assignació aula-grup 

 Totes les classes de Plàstica d'ESO es faran preferentment a l‟aula 2 i les de Batxillerat 
a l‟aula 1 

 Classes de música preferentment a les aules 3 i gimnàs antic. 

 

Novetats d’enguany (sempre que surtin els horaris i disposem d‟espai) 

 A 1r d‟ESO es desdoblarà 1h de geografia i història, una de dibuix i una de música 
(participen en el programa pilot TAC). 

 Els projectes de 1r quedaran Cast/ Mat (1h) - Cat/Ori (1h) 

 Els projectes de 2n quedaran Cast/Ori (1h) - Cat/Ori (1h) 

 Els projectes de 3r quedaran Cast/Cast (1h) -  Cat/Bio (1h) 

 

 Un 4t tindrà aplicats i acadèmics, l‟altre acadèmics i PRAQ i els altres dos els repetidors 
acadèmics. 

 A 4t i 1r de Batxillerat es desdoblarà quinzenalment una hora de castellà i una de català. 
 
 

b. Valoració i anàlisi de la utilització dels recursos i 
instal·lacions 

 

 
Durant aquest curs s‟han comprat dos carretons amb 30 Chromebooks cada un, un d‟ells 

corresponent al programa TAC i un altre per compte del centre. També es varen comprar 
ordinadors per substituir els de dues aules d‟informàtica, es va canviar el sistema 
d‟enregistrament de les càmeres de seguretat i es va reparar la segona meitat de la tanca 
exterior. D‟altra banda s‟han insonoritzat les aules 16, 17, 21 i 22, les quals tenien una acústica 
molt deficient. 

 
Al llarg del curs s‟ha substituït la porta de l‟aula 15 i està prevista la propera substitució de 

les portes de les aules 10 a 14. Continuant amb el programa TAC s‟adquiriran trenta nous 



 

 
 

Chromebooks per al curs 2019-20. Per aquest estiu s‟intentarà insonoritzar alguna aula més de 
l‟edifici més antic. També s‟instal·larà la nova wifi del programa Connecta Escoles. D‟altra 
banda s‟invertirà en mobiliari per a la biblioteca. 
 
Encara no està resolt problema dels degotissos de l‟edifici de tallers i laboratoris, malgrat les 
obres que va realitzar l‟IBISEC el curs anterior, que milloraren inicialment la situació, però 
continua havent-hi degotissos importants quan plou.  

 
 
 

5. Avaluació del desenvolupament dels projectes 
institucionals del centre 

 

a. Projecte educatiu 
 
El Projecte Educatiu es va revisar completament al curs 2011-12 per adequar-lo a la normativa 
vigent, i a la nova realitat socioeducativa i de l'alumnat, famílies i entorn del centre. Al proper 
curs caldrà revisar-lo un altre cop per adequar-lo al que estableix la LOMCE. 
 
 

b. Projecte lingüístic 

 
El curs 2017-18 es va fer  una revisió del Projecte Lingüístic de Centre,  i es va reactivar la 
figura del Coordinador Lingüístic. Aquest curs, a instàncies d‟Inspecció educativa s‟han 
mantinguts reunions de coordinació entre els departaments de llengües per a revisar el 
currículums i la metodologia. Les conclusions d‟aquesta coordinació s‟han enviat a Inspecció i 
serviran per a aplicar millores per al proper curs.  
 
En el cas de les matèries de castellà i català, aquest curs s‟han tornat a dedicar dues hores de 
lliure disposició a primer, segon i tercer d‟ESO, els anomenats Projectes de Llengua d‟aquestes 
llengües amb agrupaments de 15 alumnes. Aquests projectes els ha impartit el professorat dels 
departaments de català, castellà i orientació fent ús de la metodologia d‟aprenentatge 
cooperatiu. 
 
S‟han continuat desdoblant  tots els grups d‟anglès a ESO,  de tal manera que l‟ensenyament 
és sempre en grups de 15 alumnes amb un professor i un espai propi.  
 
 
Durant tot el curs escolar hem continuat oferint  classes gratuïtes de repàs per a tots els cursos 
d‟ESO i Batxillerat de català, castellà i anglès entre d'altres matèries impartides per professors 
dels departaments implicats. Aquestes classes es realitzen el dimecres horabaixa per a tots els 
alumnes del centre, de 3r d‟ESO fins a 2n de Batxillerat, i per a l‟alumnat de 1r i 2n d‟ESO els 
dimarts i dijous de 14‟05 a 15 hores. En el cas de l‟assignatura de Matemàtiques l‟assistència 
regular d‟alumnes ha estat molt nombrosa. Això fa que de cara al proper curs ens plantegem 
impartir el repàs de 14 a 15 hores al matí per a 3r in 4t d‟ESO i deixar el dimecres horabaixa 
només per als de  Batxillerat. 
A les diferents comissions pedagògiques fetes durat el curs escolar s‟ha fet palesa la 
preocupació del professorat per millorar les competències lingüístiques dels nostre alumnat. 
Fruit d‟això s‟ha iniciat la coordinació entre els diferents departaments per a elaborar unes 
rúbriques comunes a totes les assignatures per a incidir en l‟expressió i comprensió lectora dels 
alumnes. També s‟ha decidit afegir als repassos dels dimecres horabaixa l‟assignatura de 
Llengua i Literatura Castellana amb l‟objectiu de treballar els comentaris de text. 
 
 



 

 
 

 
 

c. Reglament d’organització i funcionament del centre 
 
 
S‟han adoptat mesures correctores de conductes contràries a les normes de convivència des 
de diferents àmbits d‟actuació: 
 

 La consulta i el treball fet a les tutories sobre les normes de convivència. 
 El seguiment setmanal d‟alumnes per part dels tutors, l‟ orientadora o la Caporalia 

d‟estudis. 
 La intervenció de l‟ orientadora en el desenvolupament dels contractes conductuals. 
 La coordinació amb les diferents institucions que interactuen en l‟entorn proper dels 

alumnes. 
 Els contactes  amb els pares dels alumnes per part dels tutors, l‟orientador, la 

Caporalia d‟estudis i la Direcció. 
 Les mesures consensuades en els equips docents sempre que ha estat necessari fer-

ho. 
 Les actuacions del servei de mediació en petits conflictes. 
 El seguiment personalitzat de cada alumnes al Gestib. 

 
 
 
 
 
Dades registrades de les mesures correctores   
 

Curs Amonestacions 
 

Sancions  Expulsions Exp. 
Disciplinaris 

 
2011/12 

 
1544 

 
S1  
S2 
S3 
S4 
B1 

 
42% 
29% 
19% 
3,7% 
6% 

 
278 

 
56 

 
11 

 
 
 

2012/13 
 

 

 
 
 

1212 

 
S1  
S2 
S3 
S4 
B1 

 
26% 
26% 
32% 
15% 
  1% 

 
 

220 

 
 

57 

 
 
1 

 
 
 

2013/14 

 
1166 

 
S1  
S2 
S3 
S4 
B1 
B2 

 
57% 
16% 
13% 
11% 
 2% 
 1% 

 
473 

 
31 

 
3 
 

 
 

2014/15 

 
 

1236 
 

S1  
S2 
S3 
S4 
B1 

30% 
43% 
15% 
8% 
3% 

 
 

222 
 

 
 

50 
(98 dies) 

 
 
4 

 
 

2015/16 

 
 

1588 
 

S1  
S2 
S3 
S4 
Btx 

355  (22%) 
382  (25%) 
484  (30%) 
305  (19%) 
62    (4%) 

 
 

210 
 

 
 

156 dies 

 
 
4 



 

 
 

 
 

2016/17 
 

 
 

1021 

S1  
S2 
S3 
S4 
B1 
B2 

303 (30 %) 
289 (28 %) 
161 (16 %) 
177 (17 %) 
82 (8 %) 
9 (1 %) 

 
 

340 

 
 

27 alumnes 
108 dies 

 
 

11 

 
 

2017/2018 

 
 

1039 

S1 
S2 
S3 
S4 
B1 
B2 

361 (35%) 
281 (27%) 
184 (18%) 
151(14,5%) 
37 (3,5%) 
25 (2%) 

 
 

370 
 

 
 

20 alumnes 
61 dies 

 
 

              2 

 
 

2018/2019 

 
 

1310 

S1 
S2 
S3 
S4 
B1 
B2 

731 (56%) 
308 (24%) 
74 (5 %) 
171(13%) 
17 (1.5 %) 
9 (0.5%) 

 
 

565 
 

 
 

40 alumnes 
172 dies 

 
 

              6 

 
 
 
Les sancions han anat des d‟hores de biblioteca, tardes a la biblioteca, serveis al centre, 
romandre a Caporalia o a la Biblioteca durant un període de temps, fins a expulsions del centre 
durant un o més dies. 
Cal destacar que el nombre d‟amonestacions per professor oscil·la entre qui n‟ha posades 200 i 
qui no n‟ha posat cap en tot el curs, i que la mitjana rondaria entre unes 20 per professor. 
 
La valoració que fem d’aquestes dades és la següent:  
 

 Aquest curs s‟han posat més amonestacions que els anteriors, que han anat 
acompanyades d‟un augment de mesures correctores, tal i com es reflecteix a la taula 
anterior. 

 Els grups més conflictius han estat tots els de 1r ESO, 2n ESO C i D i 4t ESO C i D. 

 S‟ha  de remarcar que, tot i que s‟han expulsat 40 alumnes, el major nombre de dies 
d‟expulsió els acumulen 8 alumnes.  

 Cal continuar informant i  fent les anotacions de les incidències, encara que quan s‟arriba a 
un cert nombre, perden efectivitat. 

 És imprescindible la feina dels tutors i el DO, de les mesures correctores de tutoria 
individualitzada, missatges immediats, mediació i contractes pedagògics, a part de les 
habituals entrevistes amb l‟alumne i la família.  

 Tant pel que fa a disciplina com a resultats, una feina constant per part dels tutors s‟acaba 
reflectint en una millora dels grups, com ha passat a  2n ESO D i 3r ESO C. 

 

 

Dades d’absentisme 

Aquest curs, per tercer any consecutiu,  s‟ha dut a terme el control d‟assistència de l‟alumnat a 
través del GESTIB. En els cursos anteriors s‟havia emprat el programa SGD, un sistema 
diferent de recollida de dades. 

Els següents quadres presenten el total de faltes d‟assistència, suma de les justificades i les 
injustificades, que presenta el GESTIB des de l'inici de curs fins el dia 21 de juny. 

BATXILLERAT Nombre de faltes d‟assistència curs escolar 2018-2019 



 

 
 

 

     BATXILLERAT Curs 2017 2018 

A Batxillerat, els nombres generals han augmentat respecte el curs passat, sense arribar a les 
11.027 faltes del curs 2016-2017. Fa falta estudiar el nombre de les faltes no justificades, per a 
fer un diagnòstic més precís. En termes generals, surten 48,25 hores de no assistència per 
alumne al llarg del curs, cosa que fa una mitjana de 7,53 dies per alumne. Abril a primer i març 
a segon han estat els mesos amb índexs més alts. 

ESO Nombre de faltes d‟assistència curs escolar 2018-2019 

 

 

Nombre de faltes d‟assistència curs escolar 2017-2018 

                Educació Secundària Obligatòria 

Cursos Alumnes Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Total 

1r ESO 118 265,0 521,0 442,0 422,0 868,0 812,0 665,0 407,0 673,0 439,0 5514,0 

2n 
ESO 

113 178,0 375,0 545,0 353,0 613,0 777,0 498,0 482,0 670,0 389,0 4880,0 

Curs Alumnes Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny Total 

1r Bat 117 178,0 361,0 462,0 349,0 619,0 464,0 843,0 553,0 567,0 432,0 4828,0 

2n Bat 114 133,0 463,0 764,0 441,0 570,0 763,0 622,0 469,0 440,0 50,0 4715,0 

Total 231 311,0 824,0 1226,0 790,0 1189,0 1227,0 1465,0 1022,0 1007,0 482,0 9543,0 



 

 
 

3r ESO 117 251,0 549,0 508,0 323,0 717,0 869,0 737,0 665,0 783,0 556,0 5958,0 

4t ESO 123 446,0 789,0 776,0 704,0 741,0 774,0 1049,0 420,0 827,0 432,0 6958,0 

Total 471 1140,0 2234,0 2271,0 1802,0 2939,0 3232,0 2949,0 1974,0 2953,0 1816,0 23310,0 

A Secundària obligatòria, els resultats generals són semblants, es redueixen els índexs a 3r i 
4t, però augmenten a 1r i 2n d‟ESO. Els pitjors mesos varen ser el gener i febrer a 1r d‟ESO, el 
3r d‟ESO al mes de febrer, i el 4t al març i a l‟abril. Com en el cas de Batxillerat,fa falta estudiar 
el nombre de les faltes no justificades, per a fer un diagnòstic més precís. El total de faltes ens 
dona una mitjana de 49,4h de no assistència per alumne al llarg del curs, que correspon a 8,23 
dies. 

Els  mesos amb un índex més alt varen ser el gener i febrer a primer, el febrer a segon, el 
febrer a tercer i el març i el maig a quart. 

Anàlisi de les faltes no justificades 

 

Les faltes no justificades a ESO són 8.580, de les 23.413 totals. La mitjana és més baixa a 
tercer, i més alta a primer. Com sempre, al segon quadre es reflecteix que la meitat de les FNJ 
correspon a 34 alumnes (7,2% de l‟alumnat de l‟etapa), 12 repartits entre els grups de 1r 
d‟ESO, i altres a 4t, especialment al 4t de PRAQ. Els alumnes de 1r en part coincideixen amb 
alumnes que han causat problemes actitudinals, i el grup de 4t, és d‟un perfil d‟alumnes que 
havien de rebre molta atenció, i que en un grup ordinari haguessin tingut més problemes per 
titular. La part positiva és que la resta dels 474 alumnes té un número de faltes no justificades 
inferior a 60 hores anuals. 



 

 
 

Les faltes no justificades a Batxillerat són 5.035, de les 10.810 totals. A 2n de Batxillerat no és 
casual que el nombre més alt de FNJ coincideixi amb un curs que no funcionava tan bé com 
altres anys a nivell acadèmic. 22 alumnes ( 9‟8% de l‟alumnat) acumulaven la meitat de les 
faltes, especialment concentrats al 2n D i també al 2n C. El perfil d‟aquests alumnes era de 
repetidors, majors d‟edat i que feien soltes, amb problemes a l‟hora de la justificació dels motius 
de les faltes. 

Els tutors han fet la valoració de les dades i del funcionament de la seva tutoria  pel que fa a la 
justificació de les faltes i control de retards i propostes de millora. 

S‟han fet taules al drive per a apuntar recomptes i actuacions des de Caporalia, però no s‟ha 
difós el seu ús entre tutors i Orientació. 

Les faltes i els retards, com sol ser habitual, es concentren ens pocs  alumnes, dels quals s‟ha 
iniciat durant el curs el protocol d‟absentisme, o s‟ha continuat amb protocols ja oberts, feina 
tutorial i seguiment per part de Caporalia d‟estudis. En el cas d‟alumnes que complien els 
criteris d‟edat i nivell, s‟ha intentat orientar-los cap a altres vies de formació. Ha estat important 
la feina d‟orientació a l‟hora de cercar sortides a les diferents problemàtiques. 

Dissortadament, hi sol haver un escàs seguiment per part de les famílies en els casos greus 
d‟absentisme dels seus fills. Sovint ens trobem amb famílies monoparentals, o amb pares que 
fan feina tot el dia, anant-se‟n a treballar abans que el fill es desperti. 

 

  

Taula de FNJ per grups  
Curs 2018 2019 

    

          1r A F/alumne 1r B F/alumne 1r C F/alumne 1r D F/alumne   F/alumne 

818 27,27 458 15,27 665 22,17 612 20,4     

2n A   2n B   2n C   2n D   2n E   

572 19,72 921 34,11 225 8,33 589 21,04 73 5,21 

3r A   3r B   3r C   3r D   3r E   

575 22,12 264 9,43 120 4,62 332 14,43 224 14,93 

4t A   4t B   4t C   4t D   4t E   

249 9,22 303 10,82 485 16,72 426 14,69 669 83,625 

B 1 A   B 1 B   B 1 C   B 1 D       

225 7,5 548 21,92 427 13,34 955 31,83     

B 2 A   B 2 B   B 2 C   B 2 D       

549 18,93 341 16,24 707 26,19 1383 49,39     

CONTROL DE RETARDS  

Enguany hem continuat amb el control de retards. Una part important dels retards es 
concentren a les primeres hores del mati, hores en que moltes vegades no hi ha control dels 
pares, perquè aquests surten a fer feina molt prest. 

Quan un alumne arriba tard a la primera hora hem enviat un missatge a la família i, com en les 
altres classes, es comptabilitza com a retard. Cada 5 retards injustificats suposen una 
amonestació que queda registrada com avís en la valoració de les sancions que fem al 
GESTIB. 

  
Taula de retards per grups curs 2018 2019 

   

          1r A 164 1r B 137 1r C 393 1r D 284     



 

 
 

2n A 226 2n B 171 2n C 97 2n D 78 2n E 18 

3r A 31 3r B 7 3r C 41 3r D 10 3r E 41 

4t A 25 4t B 65 4t C 115 4t D 132 4t E 88 

B 1 A 86 B 1 B 68 B 1 C 56 B 1 D 135     

B 2 A 8 B 2 B 92 B 2 C 47 B 2 D 218     

Destaquen negativament els retards a 1r C i D, 2n A i 2n bat D. Però els retards de tot primer 
corresponen a una dotzena, problemàtica en tost els aspectes. 2n bat és el grup que també ha 
estat preocupant a nivell d‟absentisme. 

6. Avaluació dels plans del centre 
 

a. Pla de formació del professorat 

Línies d’actuació prioritàries 

Les línies d‟actuació considerades prioritàries per al curs 2016-17, s‟han mantingut vigents per 
al curs que acaba 

 L‟ús de les TIC com a recurs didàctic 

 La convivència dins l' aula 

 Innovació metodològica: Aprenentatge cooperatiu, APS, projectes, programa TAC 

 al centre 

 Formació de mediadors escolars per al bon clima de convivència 

 

Actuacions formatives desenvolupades 

 Després d‟haver dut a terme una formació en centres FEC del CEP de Palma “GSUITE 
FOR EDUCATION A L‟IES MADINA MAYURQA” el curs passat, s‟ha anat introduint 
l‟ús de les diferents eines a la feina diària del centre (calendars, grups, documents 
compartits, etc.) 

 

 Tercer any de la formació en centres FEC del CEP de Palma:  APRENENTATGE I 
SERVEI A LA SERRA DE TRAMUNTANA a L‟IES MADINA MAYURQA. Els membres 
de la formació varen ser pràcticament tots funcionaris en pràctiques, cosa que suposa 
que en el moment que se‟n van a un altre destí, es “perd” aquest experiència formativa. 

 A principi de curs es va demanar que tots els departaments incloguessin alguna  
proposta formativa sobre APS, atès que alguns professors ja havien rebut formació i el 
curs anterior s‟havien realitzat un bon nombre de projectes. Finalment s‟han realitzat 
vuit propostes, tres d‟elles de l‟APS de Tramuntana. Des de la pàgina web del centre, 
pot accedir-se a la web d‟APS amb tots els projectes treballats, i al hall hi ha penjats 
uns panells amb un resum i recull fotogràfic d‟aquests. 

 Cinc professores del centre, de les àrees lingüístiques, han començat una formació de 
treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar. 

 El centre ha estat proveït amb nou desfibrilador. Es va dur a terme una formació en el 
seu ús, de dues sessions de durada, adreçada als professors interessats. Varen 
participar una dotzena llarga de professors.  



 

 
 

 

 La pediatra d'Escorxador va venir un dia al centre per a mostrar a l'equip educatiu 
d'una alumna diabètica com actuar en el cas  d‟una hipoglucèmia i com administrar la 
medicació. 

 
 Adhesió a la xarxa de centres "Feminisme a escola" i participació d‟accions conjuntes, 

que ha inclòs la participació en actes commemoratius del dia 25-N i del 8 de març, amb 
lectura de manifests, murals, articles al blog Paperum, penjada d'un llaç lila a l'entrada 
del centre… S'ha introduït la figura de la coordinadora de coeducació. Aquesta 

professora va assistir a la trobada de coordinadors de convivència i de coeducació 
que es va fer a Santa Maria i, juntament amb l'AL, varen anar a una reunió de 
Coeducació a l'IES Antoni Maura.   

 

     Propostes de formació 

 Continuar amb la formació APS, amb versió reduïda per a centres que ja han rebut 
formació anteriorment. A principi de curs s‟haurà de confirmar si hi ha prou gent 
interessada. 

 Continuar introduint les activitats d‟aprenentatge i servei de manera puntual des de 
les  diferents àrees. 

 Formació sobre coeducació als centres educatius, aprofitant la feina ja feta sobre el 
tema, a partir de col·laboracions amb l‟associació “Feminisme a l‟escola”. 

 Anar introduint les noves funcionalitats del Gestib en els diferents àmbits.  

 Fer una formació prèvia i per a professorat nouvingut sobre aspectes puntuals 
d‟interès sobre aspectes tècnics d‟eines Gsuite i ús dels Chromebook. 

 

b. Pla d’utilització de les TIC com a recurs educatiu 
 

Accions realitzades durant el curs: 

 

 El centre ha comprat dos carretons de 30 Chromebooks per als alumnes de 1r d'ESO 
amb l'ajuda del projecte TAC. Finalment, es varen col·locar al 1r pis, deixant els altres 
dos a la planta baixa. Així vàrem aconseguir optimitzar els recursos, i els carretons 
també varen ser emprats per professors d‟altres nivells. 

  S‟han posat 6 projectors interactius Epson i 6 pissarres blanques, dotació de la 
Conselleria, a les aules 21, 23, 18, 2, 3 i 5. 

 S‟han comprat 23 pcs HP 6300 gairebé nous per a l‟aula d‟Informàtica 18 i 10 i per a la 
biblioteca. També se n‟han posat 3 a les aules 16, 6 i 30. S‟ha posat el SO ubuntu 
16.04. 

 S‟ha penjat un projector al sostre a l‟aula 16. 

  S‟ha posat una targeta gràfica al pc de l‟aula 15 i ara no cal engegar el projector 
perquè es vegi pel monitor. 

 S‟han posat 4 ordinadors vells a l‟aula 17. 

 S‟han posat 3 o 4 netbooks Samsung connectats per cablejat, ja que no tenen  

 bateria, a l‟aula d‟orientació. 



 

 
 

 S‟han posat 6 netbooks Samsung connectats amb cablejat a l‟aula de tecnologia  

 Per al projecte de robòtica. 

 S'han revisat i reparat els netbooks del centre i s'han retirat els que no tenien  

 bateria o tenien problemes no reparables. 

 S‟han creat els comptes d‟usuaris de Google Education dels professors i dels  

 alumnes nous. S'han configurat els diferents grups del Google Suite del centre. 

 S‟han substituït els que s'han anat espenyant per d'altres. 

  Instal·lació de programari als ordinadors de les aules d'informàtica a petició del 
professorat d'Informàtica.  

 Instal·lació de programari a diferents equips del centre. 

 Instal·lació dels llibres digitals d'anglès a diferents ordinadors del centre. 

 Resolució de diferents problemes tècnics d'equips informàtics. 

 Creació d‟usuaris per a l‟aula d‟informàtica. 

 Creació de nou usuaris al domini del centre i eliminació d'usuaris que han deixat el  

 centre. 

 Manteniment i actualització de tots els equips del centre, tant en Ubuntu com en  

 Windows. 

 Tramitació i resolució de garanties dels equips xarxipelag20.  

 Creació dels cursos de l‟aula virtual que ha demanat el professorat. 

 Assessorament al professorat sobre problemes tècnics, ús de programa. 

 

Propostes de millora i actuacions per al curs que ve: 

 Comprar 30 Chromebooks per usar-los en projectes educatius a 1r d‟ESO. 

 Dotació de la nova wifi del centre d‟escoles connectades per part de la Conselleria.. 

 Penjar dos projectors als tallers de tecnologia. 

 Millorar la dotació d‟ordinadors als departaments i les aules 00 i 29. 

 Fer passar un cable de xarxa per posar un ordinador al gimnàs vell. 

 Potenciar l‟ús de Google Classroom donant suport al professorat. 

 Mirar de crear usuaris i grups de Google Suite amb un script que s‟automatitzi a través 
de les dades del Gestib. 

 Afavorir l'ús d‟eines i recursos digitals per part del professorat a l'aula. 

 Mirar de comprar ordinadors per a l‟aula d‟Informàtica 19. 
 
 

c. Programació d’activitats complementàries i 
extraescolars 

Activitats extraescolars a nivell de tot el centre: 

 

Primer trimestre: Segon trimestre Tercer Trimestre 

 

 

Festa de la tardor, Nadal, 
hivern i primavera  

Mitja tona solidària (460 kl) 

Dia de les escoles contra la 
violència de gènere  

 

Sant Antoni: torrada i 
fogueró. Concurs Jo i el meu 
dimoni.  

Carnestoltes: concurs de 
desfresses 

 

Viatge Alemanya 1r i 2n de 
Batxillerat 

Viatge d‟estudis 4t d‟ESO a 
Berlín 

Viatge Irlanda 1r Batxillerat 



 

 
 

Concurs de postals de Nadal  

Activitats Nadal: concert, 
gimcana, teatre, cinema, 
excursions...)  

 

Dia de la dona (8 març) 

Erasmus STOP ESL 

Setmana Erasmus (3r 
d‟ESO) 

Activitats fi de trimestre  
(cinema, excursions, 
sortides culturals, etc.) 

Sant Jordi: dia del llibre 

Diada esportiva al Madina 
(1r d‟ESO) i a Sant Ferran 
(2n i 3r d‟ESO) 

Dia Internacional del Medi 
Ambient 

Festa de comiat i graduació 
de 2n de Batxillerat 

Festa de comiat i graduació 
de 4t d‟ESO 

Fi de curs: activitats diverses 

Participació al Recull de 
Literatura Jove 2018  

V Campanya de recollida de 
llibres de lectura per a la 
Biblioteca. 

 

                       Campanya, Fruita? Sí, gràcies!? 

                         Suport als projectes d‟APS  

 

Activitats extraescolars en horari de tarda: cant coral, teatre, handbol, voleibol, ball modern i 
gimnàstica rítmica. 
 

d. Participació i aportacions de la comunitat educativa 
 
Enguany hem continuat notant la major participació dels pares i mares en el funcionament del 
centre que es va iniciar en cursos anteriors, tant per mitjà dels seus representants en el Consell 
escolar com a través de la junta directiva de l‟APIMA, que s‟ha reunit un cop cada trimestre 
amb l‟equip directiu i ha mantingut contactes freqüents de manera informal per tal de dur a 
terme iniciatives de col·laboració conjuntes.  
 

S'ha fomentat  més la participació de l‟alumnat a través de la Junta de delegats a l'aula 
online de Classroom i amb una reunió mensual amb els representants i la directora. 

 
Hem iniciat projectes a l'entorn amb institucions de la barriada, com el projecte APS 
intergeneracional amb la Llar d'ancians i l'Escola infantil, juntament amb els serveis socials de 
la zona. Continuem mantenint relacions amb l‟Associació de veïnats pel tema del “Ferrerets”.  
 



 

 
 

Mitjançant la consulta Jove i l‟AMIPA, amb els quals han planificat alguna de les sessions 
de formació de famílies, hem continuat mantenint les relacions amb els serveis de Salut de 
s‟Escorxador. 

 

e. Coordinació de la biblioteca escolar 
 
Durant aquest curs cinc professores del centre han començat una formació a 

distància que continuarà el proper curs: Projectes Documentals Integrats amb el suport de 
la Biblioteca escolar. En aquesta formació s‟ha confeccionat un projecte amb el títol “Qui 
som, d‟on venim?”, amb la finalitat de conèixer les distintes cultures que conformen el 
nostre alumnat. Aquest projecte es desenvoluparà de diverses formes depenent dels 
departaments: a Anglès s‟intentarà aprofitar aspectes del currículum per posar-lo en marxa, 
mentre que a Llengua Castellana s‟aprofitaran les hores de Projectes amb que compta el 
departament. És un projecte obert a qualsevol departament que s‟hi vulgui integrar i es 
convidarà a tot el claustre de l‟institut a participar-hi. Seria desitjable per al proper curs 
utilitzar la biblioteca com una aula per desenvolupar aquest projecte, ja que és un espai 
molt adient per al treball cooperatiu i compta amb ordinadors que poden ser utilitzats pels 
alumnes. A més, aquesta formació a distància atorga una dotació econòmica per a la 
biblioteca que pot ser aprofitada per millorar l‟espai o comprar més material informàtic. 

 
 
Activitats 
 
Tinta, bloc de la biblioteca: aquest curs s‟ha intentat mantenir actiu el bloc de la 

biblioteca i fomentar la participació dels alumnes. En el bloc hem penjat notícies literàries, 
la poesia de la setmana, entrades dels llibres de lectura obligatòria per a què els alumnes 
deixessin els seus comentaris, notícies relacionades amb activitats realitzades al centre…  

 
 
 
Club de lectura: organitzat per la coordinadora de la biblioteca. Aquest curs, a 

diferència del cursos anteriors on es va comptar amb la col·laboració de la Biblioteca 
pública Josep Mª Llompart, s´han triat lectures disponibles a la plataforma Eduteca en la 
qual hi participa el nostre centre. Les lectures triades aquest curs han estat les següents: 

    El crim del comte Neville, d'Amélie Nothom 
    Mejillones para cenar , de Birgit Vanderbeke 
 
Hi han participat en aquest club de lectura alumnes sobretot de 1r de Batxillerat, encara 

que aquest curs s‟hi han afegit alguns alumnes de 2n i 3r d‟ESO. 
 
 
Carnet del bon/a lector/a: aquest curs s‟ha tornat a facilitar als alumnes que ho han 

demanat un carnet del bon lector en el qual han anat consignat les lectures realitzades al 
llarg del curs ( s‟exceptuen les lectures obligatòries). Els alumnes de 1r d‟ESO han estat els 
més participatius en aquesta proposta. 

 
Participació en la plataforma  digital de préstec de llibres Eduteca: el nostre institut 

ha estat un dels seleccionats per formar part d‟aquesta plataforma digital posada en marxa 
pel Servei d‟innovació Educativa de la Conselleria d‟Educació en la qual tant professors 
com alumnes poden manllevar llibres per llegir en format PDF o en streaming. Aquest curs 
s‟han aprofitat títols d‟aquesta plataforma per al Club de Lectura, però després de 
l‟experiència creiem que és millor tornar a organitzar el Club de Lectura amb l‟ajuda de la 
Biblioteca Josep Mª Llompart, que ens facilita exemplars en paper, format més còmode que 
la lectura de llibres en dispositius mòbils. A més, i encara que s‟ha sol·licitat al Servei 
d‟Innovació Educativa, no s‟han inclòs en Eduteca els llibres de lectura obligatòria ni de 
castellà, ni de català ni d‟anglès.  

 



 

 
 

Participació en el programa de formació i transferència “Treball per projectes 
amb el suport de la biblioteca escolar” (projectes documentals integrats). La participació 
en aquest programa ja estat comentada abans. 

 
 
Propostes de millora 
 
Les propostes de millora per al proper curs tenen a veure sobretot amb l‟ús de l‟espai 

de la biblioteca escolar. Com hem dit abans seria desitjable utilitzar aquest espai com a 
aula a l‟hora de projectes, ja que compta amb mobiliari i una distribució adient per al treball 
cooperatiu. A més, és el lloc ideal per desenvolupar competències d‟alfabetització 
informacional tan importants en els temps actuals i compta amb recursos de recerca 
d‟informació en diferents formats. Per això seria necessari deixar d‟enviar alumnes 
castigats a la biblioteca i transformar-la en un espai d‟aprenentatge.  

Una altra proposta per a què la biblioteca es converteixi en un espai acollidor, que 
convidi a anar-hi, és fer una bona purga de llibres. Tenim molt material obsolet del qual 
podríem prescindir i podríem llevar armaris, o traslladar-los al gimnàs vell per tal de 
guanyar espai que es podria aprofitar per crear un racó de lectura, per exemple. 

Respecte a les guàrdies de biblioteca creiem que també és necessari una 
reestructuració. Si la biblioteca està ocupada per un grup que hi fa classe no veiem 
necessari la presència de cap professor de guàrdia. Durant les hores lectives en les quals 
la biblioteca està buida, és suficient amb la presència d‟un professor, en canvi, durant els 
esplais, sobretot durant el primer esplai, seria convenient comptar amb dos professors de 
guàrdia: un que pugui garantir el bon ús de l‟espai per part dels alumnes i un altre que es 
dediqui al préstec de llibres. 

Es continuaran al proper curs amb activitats que fomentin el gust per la lectura (club de 
lectura, activitats per celebrar dates assenyalades com el Dia de la dona, el Dia del llibre, el 
Dia de la poesia…) i s‟intentaran  cercar maneres perquè els alumnes participin al Bloc de 
la Biblioteca, penjant les seves recomanacions, les seves produccions literàries, etc. 
També seria molt interessant fer participar les famílies a alguna activitat que es podria 
celebrar a la biblioteca. Hi ha moltes activitats que es poden dur a terme però el problema, 
com sempre, és la manca de temps.              

f. Coordinació mediambiental  

 
Activitats realitzades: 
 
Vàrem començar el curs preparant el projecte per a participar en el programa de Centres 
Ecoambientals amb l‟eix prioritari de residus. 
Hem continuat amb algunes de les activitats que es feien el curs passat i n‟hem incorporat de 
noves. 
 

 externs.  

 Construcció d'un forn solar 

 El cicle de l'aigua 

 La meva bossa millor que nova 

 Reciclatge i tractament de residus 

 Transitant cap a una economia baixa en carboni 

 
s escoles. 

 revista Paperum. 
 

 
 

 
cells. 



 

 
 

 
 

 
 

 
er al 

medi ambient. 
 

 
. 

 
VALORACIÓ i PROPOSTES DE MILLORA 
 
Crec que en general i dins de les nostres possibilitats ha anat bé, però per dur a  
terme una coordinació és necessari disposar de les hores necessàries i totes les  
persones implicades han de tenir hores per poder participar activament. 
 

g. Coordinació amb els centres adscrits de la zona 
 
Actuacions realitzades per trimestres: 
 
1r trimestre 
 
1.- A final del curs passat, es feren les entrevistes amb les escoles adscrites per parlar dels 
alumnes NESE. 
2.- El coordinador es presentà als grups d‟ESO explicant les seves funcions. 
3.- A partir dels resultats de l‟avaluació inicial, s‟elaborà una valoració del rendiment acadèmic 
dels grups de 1r d‟ESO. 
 4.- A partir dels resultats de l‟avaluació inicial, s‟elaborà una valoració del rendiment acadèmic 
dels grups de 1r d‟ESO. 
5.- Els alumnes nouvinguts al centre, elaboraren una enquesta per valorar l‟adaptació a 
l‟institut. La majoria feu una valoració molt positiva de la seva adaptació. 
6.- No s‟ha realitzat l‟enquesta de valoració sobre l‟adaptació al centre pel que fa a les famílies. 
7.- Durant el mes de novembre, es feu la reunió de coordinació amb els mestres de primària de 
l‟àrea de Matemàtiques. 
  
2n trimestre 
 
1.- S‟enviaren les notes a les escoles adscrites per a la seva anàlisi. 
2.-Es realitzaren les visites de les escoles adscrites al nostre IES, juntament amb el 
Departament d‟anglès. Se n‟ha fet una valoració positiva tant per part de les escoles adscrites 
com per part del nostre centre. 
3.- Reunió feta durant el procés d‟escolarització (abril 2019). 
 
3r trimestre 
 
1.- S‟han enviat les notes de la segona avaluació a les escoles adscrites per a la seva posterior 
anàlisi. 
2.-No s‟ha elaborat conjuntament amb els departaments de Castellà, Català, Matemàtiques i 
Anglès d‟un document amb mínims i propostes de millora per als futurs alumnes del nostre 
institut. 
3.-S‟ha realitzat durant el mes de juny la reunió de coordinació per parlar dels futurs alumnes 
amb cada una de les escoles adscrites. 

 

h. Coordinació de convivència 
 



 

 
 

Aquest apartat complementa el 5.C referent al Reglament de Funcionament de Règim Interm. 
 

 
ACCIÓ 

 
VALORACIÓ 

 
PROPOSTES DE MILLORA 
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Aquest curs estava programada la 
formació del professorat però només ha 
fet formació sobre el tema la 
coordinadora de mediació i l‟orientador. 
 
S‟ha sol·licitat la participació al 
programa “Cap a la coeducació als 
centres educatius”, formació a nivell de 
centre per al curs 2019-20 i ha estat 
admesa. 

S‟hauria de: 

 

Fer la formació conjunta (comunitat 
educativa: alumnat, professorat…). 

 

Crear la Comissió de Convivència amb 
una participació significativa de personal 
definitiu al centre. 

 

 
Que facin la formació el major nombre de 
professors possibles.. 
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Sessions de tutoria: s‟han fet una 
petita difusió del servei de mediació a 
tutoria (per part de l‟orientador) a 
alguns grups. 

 

Sortides de tutoria: s‟ha fet una 
sortida de tutoria en alguns cursos de 
1r, 2n i 3r d‟ESO. S‟han fet viatges 
d‟estudis a 4t d‟ESO, a 1r de Bat. i els 
viatges lingüístics. 

 

Sortida conjunta a final de curs dels 
grups de 1r i 2n d‟ESO per fomentar la 
bona convivència en el centre. 

 

Activitats en cercle a les sessions de 
Projectes de Castellà i de Català als 
grups de 1r d‟ESO. S‟han fet al llarg 
de tot el curs. S‟han realitzat per 
cohesionar el grup i millorar l‟ambient. 

 

Activitats per treballar les emocions i 
per fomentar la tolerància i el 
respecte cap als companys. 

 

 
S‟han fet tres mediacions al llarg del 
curs. Han intervingut dues mediadores 
de 2n de batxillerat i la resolució dels 
casos ha estat molt positiva. 

Més implicació del professorat a 
l‟hora d‟aprofitar el recurs que 
s‟ofereix i de col·laborar aportant 
propostes. 

 

Donar continuïtat a les 
temàtiques introduïdes des del 
Departament d‟Orientació. 

 

Valorar i ampliar les sortides de tutoria 
per cohesionar el grup. 

 

Incloure activitats a l‟aula al llarg de tot 
el curs per prevenir i millorar el bon 
ambient. 

 

Formar grups d‟alumnes formadors 
aprofitant els alumnes que ja estan 
formats. 
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S‟han convocat  alguns alumnes 
mediadors del curs passat (dues 
alumnes de 2n de Batxillerat i quatre 
alumnes de 4t d‟ESO) i s‟han acordat 
una sèrie d‟actuacions de cara al curs 
que ve. 

 

S‟han recordat quines eren les 
passes a seguir per a fer una 
mediació. 

La participació de l‟alumnat es podria 
fomentar amb activitats de cohesió de 
grup, participació de l‟alumnat a la 
Comissió de Convivència i a la Junta de 
Delegats i augmentar el reconeixement i 
els incentius per la feina feta. 

 

Fer reunions de coordinació amb els 
alumnes mediadors. 
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- No s‟ha fet la presentació a tots els 
grups per fomentar i donar a conèixer 
el servei de mediació. 

 

S‟ha creat un grup de whatsApp per 
poder estar en contacte de cara al 
curs que ve. 

 

Fer la presentació a tots els alumnes 
i professors del centre a principi de 
curs per part dels mateixos alumnes. 

Fer la difusió amb una presentació 
que té feta el Departament 
d‟Orientació en format PowerPoint. 

 

Fer operatiu el whastsApp per 
poder interactuar DO-alumnes 
mediadors. 

 

Identificació dels mediadors amb un 
distintiu o foto per a que tothom els 
pugui conèixer. 

 

Mantenir i dinamitzar  la pàgina Web del 
centre de Mediació. 
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La convivència al centre no és dolenta, 
tot i que s‟ha de millorar el respecte i 
sobretot l‟ús del llenguatge verbal. 

 

 

Conscienciar  l‟alumnat de la 
importància de l‟autoregulació. 
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S‟ha intentat aplicar un 
sociograma CESC, però per 
problemes tècnics no s‟ha pogut 
dur a terme. 

 

 

Sessions de tutoria: l‟orientador ha fet 
sessions de tutoria a cada grup i nivell. 

Per al curs vinent és important fer 
operatiu aquest sociograma o un altre, 
i aplicar-lo a 1r i 2n d‟ESO 

 
 

Elaborar per al proper curs un 

qüestionari de convivència perquè els 

tutors l‟apliquin al seu grup. 

 

Transversals (drets humans i 
respecte als diferents col·lectius). 
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S‟ha iniciat en dos casos i no hem 
passat de la primera fase. Un 
alumne de 2n ESO, per part d‟un 
grup reduït de companys, i el 
segon cas una alumna de 2n de 
Batxillerat  a on hi havia més gent 
implicada. La resolució dels dos 
casos ha estat molt positiva. 

-Estar en alerta per si sorgeixen 
d‟altres casos. 

 
 



 

 
 

ACCIÓ VALORACIÓ PROPOSTES DE MILLORA 

Participació de la 
coordinadora de mediació a 
la trobada de 
coordinadors de 
convivència i de 
coeducació. 

 
Participació de la 
coordinadora de mediació a 
la reunió de Coeducació i 
de l’AL a l’IES Antoni 
Maura. 

 

 
Accions a nivell de centre 
pel 8M. 

Dóna accés a informació 
mitjançant xerrades, 
bibliografia, biblioweb, molt 
útils per a les edats dels 
nostres alumnes. 

 

 

 

 

 

Aquesta activitat a nivell de 
centre va ser molt positiva i 
va afavorir la interacció de 
tota la comunitat educativa i 
també amb altres centres 
educatius de tots els nivells. 

Que hi assisteixin al 
manco dues persones 
del DO. 

 

S‟ha de millorar el 
traspàs d‟informació als 
tutors. 

 

 

Cal seguir treballant dins 
aquesta línia per aconseguir 
una igualtat real entre gèneres i 
ser un centre inclusiu en el 
sentit més ampli. 

 
 

d. Annex 2. Enquesta de valoració del curs a 
alumnat, famílies i professorat 

 
 
Valoracions del professorat: 
 
Enquesta professorat 2018-19 
 
 

Valoracions dels pares i mares: 
 
Enquesta famílies 2018-19 
 

Valoracions  de l’alumnat: 
 
Enquesta alumnat 2018-19 
 

e. Annex 3. Diligència d’aprovació de la memòria 
 
Aquesta memòria va ser informada favorablement pel Consell Escolar de l‟institut a la sessió 
ordinària celebrada el dia 10 de juliol de 2018 i fou aprovada en la mateixa data per la Direcció 
del centre. 
 
 
Vist i plau,       
La Directora,      El Secretari 
 
 
 
 
 
Mercè Culla Torrens    L. Angel Herrero Aisa 

https://drive.google.com/file/d/1MKiSy30-22RqXY9byskCE839UfzSdQg8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16-XanHF1DlrCjl0eI8envdukIvZAP-rw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KhioKTUBkN5ZF3Y54ZoSTtmnZxIL5Y05/view?usp=sharing

