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Diagnòstic inicial 

1. Modificacions en el context del centre 

El centre compta amb 75 professors/es, dos més que el curs 

passat, 5 d’ells a mitja jornada, amb una mitjana d'edat de 50 anys, dels 

quals 47 (63,5%) tenen destí definitiu al centre, a més d’un 8% de 

professorat no definitiu però estable. La situació és de força estabilitat i 

d’experiència docent, amb un augment de 7 punts respecte del curs passat, 

fet que permet dotar de continuïtat els projectes de millora que es 

plantegen. 

El personal laboral enguany està integrat per 12 persones: 1 ATE i 1 

fisioterapeuta, 2 administratius, 3 conserges i 5 persones de neteja. 

En el present curs escolar el nombre d'alumnes matriculats és 

pràcticament el mateix que el curs anterior.  

  

Matrícula total ESO Batxillerat 

2015-16 703 484 219 

2016-17 711 486 225 

2017-18 720 474 246 

2018-19 724 480 244 

2019-20 711 459 252 

 

Es distribueixen de la següent manera: 4 grups de primer d'ESO (112 

alumnes),  4 grups de segon d'ESO (115 alumnes)  amb un grup de 2n de 

PMAR (8 alumnes), 4 grups de tercer d'ESO (105 alumnes)  i el grup de 

PMAR (15 alumnes), 4 grups de 4t d'ESO (104 alumnes) un del grup es 

desdobla en el PRAQ, 4 grups de primer de batxillerat (126 alumnes) i 4 

grups de segon de batxillerat (126 alumnes). 

Les ràtios mitjanes són inferiors a les del curs passat a l’ESO, amb 

28 alumnes per grup a 1r i 2n l’ESO i 27 a 3r d’ESO a 4t d’ESO 25,7. En els 

nivells de batxillerat les ràtios han pujat respecte el curs anterior 31,3 

enfront de 30,7 de l’any passat. Al nostre parer el més adequat per al nivell 

d’ESO seria una ràtio al voltant dels 25 alumnes per grup, en consonància 

amb la mitjana a nivell nacional. La dotació en recursos del professorat  

ha permès millorar el nombre de desdoblaments i d’hores en que es poden  

assignar dos professors per aula no és suficient per donar qualitat al 

ensenyament amb aquest nombre d’alumnes. Enguany les hores assignades 

al professorat ha estat entre 18 i 19, la Conselleria no va especificar el 

nombre exacte pel qual dividir les hores assignades a la quota . La majoria 
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de professorat estar impartint 19h lectives. Fa dos anys que la Conselleria 

diu que que s’adjudicaran 18h lectives per professor.  

 

Del total de l’alumnat un 8,9% (41 alumnes) correspon a alumnat 

repetidors a l’etapa de la ESO i un 11,9% (30 alumnes) al batxillerat. 

 

1ESO 2ESO 3ESO 4ESO 1Batx 2Batx 

10 12 12 7 6  24 

 

 Els percentatges d’alumnat NESE del present curs és del 16,5% a 

nivell de centre un punt i mig més que el curs passat, 22,5% ( 103 

alumnes) de l’alumnat d’ESO i 5.6% (14 alumnes) de l’alumnat de 

batxillerat.  

 

Els criteris d'agrupaments de 1r d'ESO s'elaboren a partir de la 

informació recollida a les reunions que es fan amb els tutors i les tutores de 

6è de les escoles adscrites i això permet confeccionar grups equilibrats, a 

més de disposar d'informació de primera mà de l'alumnat que ens arribarà 

al curs següent.   

En qualsevol cas, per tal de minimitzar el nombre d’incidents de 

convivència  i obtenir-ne els millors resultats acadèmics, s’han confeccionat 

els grups intentant  que fossin el més homogenis entre ells i heterogenis en 

si mateixos, s’han desdoblat els grups i assignat suports especialment en els 

grups de 1r, 2n , 3r d’ESO, un total de 12h a cada grup,  de les 30 lectives . 

També s’han assignat aules-grup per tal de millorar el manteniment de les 

aules,  s’ha començat a identificar els alumnes que sistemàticament arriben 

tard (amb l’ajut del personal de consergeria i secretaria)  i s’han fet 

intervencions immediates als patis, per tal de tallar d’arrel certes conductes 

disruptives. 

 

La coordinació amb els centres de primària  resulta una 

estratègia important per a la planificació. A més de l’enquesta que a principi 

de curs es fa als alumnes, s’ha preparat una enquesta  per als pares de 1r  

d’ESO que es realitzarà durant el 1r trimestre, amb l’objectiu de recollir 

informació que ens permeti adaptar millor el traspàs d’una etapa educativa 

a l’altra. Està prevista una reunió del professorat  de llengua catalana de les 

dues etapes, així com continuar amb els traspàs de les informacions sobre 

les avaluacions.  

Pel que fa als resultats acadèmics, a la taula següent es pot veure 

l'evolució del percentatge d'alumnes que promocionen (sense incloure a 

l'ESO els qui promocionen per ja haver repetit)  
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CURS 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BATX 2 BATX 

2012-13 80,8 70,0 74,2 89,8 86,3 85,2 

2013-14 70,0 75,8 83,7 85,2 85,5 83,1 

2014-15 75,0 81,0 84,0 91,0 87,0 88,0 

2015-16 82,0 70,0 71,0 87,0 74,0 89,5 

2016-17 66,7 76,9 73,2 79,3 83,1 94,9 

2017-18 74,0 81,0 85,0 83,0 81,0 86,0 

2018-19 79,2 77,6 81,4 86,5 86,4 69,5 

Mitjana  75,4 76,0 78,9 86,0 83,3 85,2 

 

Els resultats del curs passat podem dir que són bons  en l’etapa 

d’ESO es dona una pujada de punts en relació a la mitjana dels darrers set 

anys a 1r i 4t d’ESO. A Batxillerat els resultats són pitjors especialment a 2n 

de Batxillerat, el nombre de repetidors d’enguany és de 25 alumnes.  

La mitjana global de promoció o titulació a l’ESO és del 81 %, és 

manté el nivell del curs passat, i al batxillerat del 78 % amb una davallada 

respecte a cursos anteriors.  

 

Mitjana global de 
promoció o titulació 

ESO BATX 

2015-16 77,5% 81,7% 

2016-17 74% 87,6  % 

2017-18 81% 84% 

2018-19 81% 78% 

 

Pel que fa a l’absentisme escolar a continuació es pot veure una 

taula comparativa de l'evolució de l'absentisme (ESO i Batxillerat) els 

darrers cursos escolars. Aquest és el tercer any en que s’ha dut a terme el 

control d’assistència de l’alumnat a traves del GESTIB.  
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És destacable la feina de les tutories , l’orientador/a i la caporalia 

d’estudis quant a control i seguiment de l’absentisme.  

Considerem les dades i els percentatges no són elevats tenint en 

compte el nombre total de faltes per centre, tot i que sabem que el nombre 

de faltes no es reparteixen uniformement per alumnes. En el curs 2018-19  

a l’etapa d’ESO  la meitat de les FNJ correspon a 34 alumnes (7,2% de 

l’alumnat de l’etapa) i a Batxillerat  són 22 alumnes ( 9’8% de l’alumnat) els 

que han  acumulat la meitat de les faltes. En aquest sentit la proposta per 

enguany és continuar en la línia de treball que duem: iniciar protocols 

d’absentisme, fer el seguiment des de la tutoria, el departament d’orientació 

i la caporalia d’estudis, orientar cap a altres vies de formació. 

El PEC va ser revisat al curs 2011-12, i per tant podem dir que 

aquest document, juntament amb tota la documentació associada responen 

en aquests moments a la realitat socioeducativa del centre. 

Aquesta documentació: el projecte Lingüístic PL , el ROF, el pla de 

convivència, el pla d’acció tutorial, el programa d’intervenció de 

l’absentisme es revisa i modifica, si cal, adequant-se a la normativa 

vigent. S’especifiquen els objectius que és treballaran enguany en l’apartat 

corresponent. 

En el Pla d’acció tutorial d’ aquest curs es vol fer especial atenció a 

les següents temàtiques per nivells:  

 

CURS TEMÀTIQUES 

1 r ESO Cohesió de Grup 

Concentració i Atenció 

Curs escolar 2018-19 2017-18 2016-17 

Faltes 
d’assistència 
ESO  

(hores) 

23.413 

 

8.580 FNJ 

49,4 hores/alumne 

8,23 dies/alumne 

23.310 

4,6% 

9.070 FNJ 

32.222 

6,3% 

Faltes 
d’assistència 
Batxillerat 

(hores) 

10.810 

 

5.035 FNJ  

48,25 hores/alumne 

7,53 dies/alumne 

9.543 

3,6% 

3.293 FNJ 

11.027 

4,6% 
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Planificació i Gestió del Temps 

2n ESO Resolució de Conflictes 

Planificació i Gestió del Temps 

3r ESO Presa de Decisions Conscient (en temes de salut, alimentació, consum de 
drogues, sexualitat, estudis, relacions entre iguals,...) 

Educació Emocional 

4t ESO Presa de Decisions Conscient (en temes de salut, alimentació, consum de 
drogues, sexualitat, estudis, relacions entre iguals,...) 

Orientació Acadèmica i Professional 

Construcció de la identitat 

1r Batx Tècniques d'Estudi 

Descobreix el teu talent 

Un camí, distintes direccions (UIB) 

2n Batx Descobreix el teu talent 

Projecte de vida 

Directe a la Universitat (UIB) 

 

 

Durant els darrers anys s'ha avançat en la utilització de les TIC per 

millorar i simplificar els processos administratius (gestió de faltes, 

qualificacions i sancions, millora del programa d'elaboració d'horaris), i pel 

que fa a la seva utilització didàctica s’ha generalitzat l’ús de l’aula virtual  

(més del 70% del professorat i el 100% de l’alumnat la fan servir de forma 

més o menys regular). 

Durant el primer trimestre es revisarà el pla d’emergència i 

d’evacuació del centre, que ja va ser revisat al curs anterior, per 

incorporar les conclusions obtingudes al simulacre d’evacuació que es du a 

terme dins el primer trimestre de cada curs escolar. 

Durant els darrers anys s'ha notat una millora pel que fa a la 

percepció entre l’alumnat de la importància que tenen els actes 

institucionals i les activitats complementàries i extraescolars com a 

factor aglutinador del sentiment de pertinença al centre. En aquest sentit, 

ha influït positivament la major vinculació i participació dels pares i les 

mares en les activitats extraescolars i actes institucionals, sobretot gràcies a 

la col·laboració de la junta directiva de l’APIMA. 

L'APIMA col·labora econòmicament amb el centre i en l’organització 

d’activitats extraescolars. Es realitzen reunions trimestrals entre la seva 

junta directiva i l’equip directiu del centre, on s’analitzen les possibilitats de 
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col·laboració per a dur a terme activitats extraescolars, culturals i  

formatives, i s’estudien possibles millores en el funcionament del centre i les 

vies per millorar la participació dels pares i mares. 

 

 

2. Principals conclusions de la memòria del curs anterior  

 

Les mesures proposades per a aquest curs són, a part de 

mantenir i aprofundir en les adoptades durant el curs 2018-19, les 

següents: 

 

1. Continuar amb la implementació en els nivells de 1r i 2n i 3r d’ESO, 

dues hores setmanals de projectes de llengua, en la franja horària 

que ens permet la lliure disposició. Enguany participen els 

departaments de Català, Castellà i Orientació, Matemàtiques i 

Biologia i Geologia.  

 

2. Potenciar el projecte de participació de l’alumnat, iniciat fa dos 

anys mitjançant la junta de delegats. 

 

3. Consolidar i unificar la comunicació interna fent ús del paquet 

d’eines de Google GSuite. Enguany el treball es centrarà en l’ús de 

calendaris i de les unitats d’equip.   

 

4. Millorar la dotació informàtica del centre: Ordinadors (sala de 

professorat i departaments (10), projector interactiu (1) carretons de 

chromebooks (1), TV interactiva (1). Nova Wifi Escoles Connectades. 

 

5. Consolidar la participació dels departaments en la web del centre 

amb la creació dels espais destinats als departaments.   

 

6. Publicar la nova web del centre  millorar-ne els continguts, la 

navegació, l’estètica i la seva gestió.   

 

7. Consolidar l’ús del Gestib per part de les famílies com a mitjà de 

comunicació amb el centre. I de les noves funcionalitats per part del 

professorat. 

 

8. Assignar els reforços, preferentment als nivells d'ESO 2n i 3r d’ESO i 

focalitzar l’acompanyament en el 2n de batxillerat.  

 

9. Continuar  la coordinació amb els centres de primària. 

consolidant les línies d’actuació iniciades ( retorn d’informació sobre 
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avaluació, reunions amb professorat especialista, traspàs 

d’informació, visites i informació del IES. 

 

10. Mantenir les classes de reforç de matemàtiques, català, física i 

química , anglès, atenció psicopedagògica dels dimecres  l’horabaixa i 

dimarts i dijous al matí. Iniciar reforç de llengua castellana per 

treballar el comentari de text. Reforçar el repàs de matemàtiques 

oferint dues hores de suport al matí per a 3r i 4t d’ESO 

 

11. 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. Fent ús dels calendaris de Google.  

 

12. Potenciar l’ús de la biblioteca del centre i les biblioteques d’aula, 

mitjançant el projecte d’Interculturalitat i dinamitzar l’ús de la 

biblioteca EDUTECA.  

 

13.  Millora l’espai de la biblioteca. Reestructurant els espais i creant 

racons de lectura. Utilitzar la biblioteca com una aula per 

desenvolupar els projectes, ja que és un espai molt adient per al 

treball cooperatiu 

 

 

14. Participar en el programa de l’EOI en els idiomes d’anglès i alemany 

i francès. 

 

15. Participació en programes i projectes internacionals: Projecte e-

twinning: intercanvi comunicatiu. Erasmus plus. 

 

 

16. Millorar la competència oral comunicativa dels estudiants. 

Sol·licitar auxiliars nadius de conversa de les tres llengües 

estrangeres que s’imparteixen en el centre.  

 

17. Potenciar el projecte d’ambientalització del centre que 

desenvolupa la comissió de mediambiental, continuant amb la 

temàtica de reciclatge i introduint enguany l’ús de la carmanyola i la 

cantimplora. 

 

18. Desenvolupar un programa de formació en centres amb la 

temàtica aprenentatge servei, formació de coeducació, projectes 

documentals de la biblioteca, alerta escolar i formació en RCP i DESA.   
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19. Aplicar el protocol de centre sobre l’anàlisi de resultats 

acadèmics. 

 

20. Consolidar la innovació metodològica mitjançant els projectes de 

centre: Projectes d’ESO, Aprenentatge Servei, utilització de les TAC, 

projectes Erasmus +. La plataforma Eduteca,  els projectes 

documentats en la biblioteca, el programa d’accions de sensibilització 

per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència 

masclista. 

 

21. Incentivar i ampliar la proposta d’activitats extraescolars en horari 

d’horabaixa, conjuntament amb l’AMIPA. 

 

22. Millorar la coordinació de caporalia d’estudis, d’orientació i del 

tutors/es mitjançant una unitat d’equip amb documents compartits al 

Drive. 

 

23. Revisar el programa de Seccions Europees i analitzar la 

conveniència de continuar oferint-ho a tot el nivell de 1r.  

 

24. 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. 

 

25. Revisar el contingut i les dates d’aplicació de l’enquesta per a 

alumnes de final de curs.  Millorar el formulari. 

 

26. Potenciar la participació en programes i projectes internacionals: 

Projecte e-twinning: intercanvi comunicatiu. Erasmus plus i els 

Projectes documentats a la biblioteca. 

 

27. Elaborar i consensuar les rúbriques a nivell de centre d’ expressió 

escrita, comprensió oral I presentació de treballs. 

 

28. Elaborar i implementar un protocol de comunicació i resposta de 

l’abandonament de l’assignatura.  

 

29. Dotar d’espai i temps a l’ horari per a la coordinació de les 

matèries de llengües. 

 

30. Proporcionar la nova WIFI del centre a l’alumnat de Batxillerat. 

Analitzar la viabilitat  que puguin fer ús al centre del seu dispositiu 

personal. 
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31. Actualitzar el pla d’actuació d’alumnes amb problemes de salut 

al Gestib: ( dades mèdiques). 

 

32. Revisar el programa de reutilització de llibres de text amb més 

participació dels pares i mares. 

 

Objectius específics per al curs 2019-20 

1. Millorar l'atenció a l'alumnat. 

2. Millorar la comunicació i la informació a les famílies. 

3. Millorar els resultats acadèmics. 

4. Millorar el clima de convivència. 

5. Millorar la coordinació del professorat. 

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

7. Augmentar el sentiment de pertinença al centre de tots els 

membres de la comunitat educativa. 

8. Augmentar la vinculació dels pares i mares i de l’alumnat en les 

activitats del centre. 

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

10. Millorar les instal·lacions del centre. 

11. Millorar les dotacions informàtiques i audiovisuals del centre. 

12. Fomentar la formació del professorat. 

13. Millorar les condicions de seguretat.  

14. Millorar el manteniment i neteja de les instal·lacions. 

 

Actuacions per al curs 2019-20 

 

 Àmbits d'intervenció: 

 

Manteniment dels trets característics del centre, tant pel que fa 

a la qualitat de la formació com a l'atenció que es proporciona a tot 

l'alumnat i a les famílies, donant resposta a la seva diversitat característica i 

evitant qualsevol situació d'exclusió social.  

Avaluació i millora continua dels processos acadèmics i de gestió.  
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Direcció col·legiada per mitjà del diàleg, de la coordinació amb tots 

els membres de la comunitat educativa i del treball en equip a dins del 

propi equip directiu.  

Participació de la comunitat educativa, afavorint la comunicació i 

potenciant els mecanismes formals i no formals de participació, sol·licitant 

opinions, atenent suggeriments de manera sistemàtica i donant suport les 

iniciatives externes a la direcció que suposin una millora per al 

funcionament del centre.  

Coordinació amb els centres de primària, tant pel que fa als 

equips directius i d'orientació com a nivell curricular. 

Potenciació d'un bon clima de relació i de convivència entre 

tots els membres de la comunitat educativa i treball per a la integració de 

tot l'alumnat i per augmentar el sentiment de pertinença al centre.  

Organització i gestió dels recursos tècnics, de formació, 

documentals  i d'equipaments per facilitar i fer més eficaç la tasca del 

professorat. 

Ampliació i millora dels serveis que ofereix el centre fora de 

l’horari lectiu. 

Consolidació de l’aplicació efectiva del Projecte Educatiu i 

reforçament d'aquells aspectes que fan referència a la formació integral de 

l'alumnat com a persones èticament responsables i emocionalment 

equilibrades. 
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 Objectius i indicadors. Sistema de mesura 

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

Indicadors Recollida informació Documentació a elaborar 

Adequació dels horaris de 
reforç a les necessitats 

Reunions tutoria i delegats i 
del DO, Entrevistes pares i 
mares, 

Memòria de final de curs i del  
departament orientació 

Nombre d'alumnes que reben 
suport, matèries, professorat 

Dades Gestib i informes 
departament d'orientació 

Memòria de final de curs i del  
departament orientació 

Millora dels resultats 
acadèmics, d'absentisme i 
conflictivitat 

Actes d'avaluacions i 
informes del GESTIB, 
informes del programa de 
repetidors i de les 
avaluacions fetes pel DO , 
informació tutors. 

Estadístiques resultats 
acadèmics, faltes i 
conflictivitat 

Documents de la unitat 
compartida 

Grau satisfacció alumnat i 
pares i mares 

Reunions de pares, tutors i 
enquesta final de curs. 
Estadístiques de les 
enquestes Reunions amb 
l´AMIPA 

Memòria departament  
d'orientació,  revisió pla 
d'acció tutorial i memòria 
final de curs.  

Grau d'utilització dels 
recursos de la biblioteca 

Estadístiques d'ús, 
enquestes, delegats. 

Memòria de la biblioteca 

Grau de participació en els 
serveis oferts fóra de l’horari 
lectiu 

Estadístiques d'ús, 
enquestes, delegats. 

Memòries dels departaments 
implicats. 

Satisfacció dels tutors amb els 
informes de traspàs 

Feedback de les reunions de 
tutors 

Informes d'avaluació final i de 
traspàs de primària 

Millora dels resultats de les 
avaluacions inicials 

Feedback de les avaluacions 
inicials 

Actes de les avaluacions 
inicials 

Objectiu 2.-  Millorar la comunicació amb les famílies  

Indicadors Recollida informació Documentació a elaborar 

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

Dades professorat Memòria final de curs 

Nombre de famílies que reben 
informació per correu 
electrònic 

Gestib 

Correu 
@iesmadinamayurqa.net 

Memòria de final de curs 

Registre d’entrevistes tutoria-
famílies 

Fulls de registre 
d’entrevistes tutoria-
famílies 

Memòria de final de curs 
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Assistència a les sessions 
informatives després de la 1a 
2a avaluació 

Fulls de registre Memòria de final de curs 

Grau de satisfacció de les 
famílies amb la informació 
que reben del centre 

Enquesta de valoració de 
final de curs 

Memòria de final de curs 

 

Objectiu 3.-  Millorar els resultats acadèmics  

Indicadors Recollida informació Documentació a elaborar 

Millora dels resultats 
acadèmics 

Estadístiques resultats 
acadèmics, avaluacions 
diagnòstic i de selectivitat 

Memòria final, actes CCP i 
informe Prefectura d'estudis 

Reducció de l'absentisme Estadístiques d'absentisme Memòria de final de curs 

 

Objectiu 4.-  Millorar el clima de convivència 

Indicadors Recollida informació Documentació a elaborar 

Grau de reducció dels 
conflictes i sancions 

Estadístiques de sancions, 
informes tutories individuals 

Memòria de final de curs i del  
pla de convivència 

Nombre de mediacions 
realitzades 

Estadístiques del pla de 
convivència 

Memòria de final de curs i del 
pla de convivència 

Nombre de tutories entre 
iguals realitzades i valoració 

Estadístiques del pla de 
convivència 

Memòria de final de curs i del 
pla de convivència 

Millora del funcionament de la 
Junta de delegats 

Actes de les reunions i 
acords 

Memòria de final de curs 

 

Objectiu 5.-  Millorar la coordinació del professorat 

Indicadors Recollida informació Documentació a elaborar 

Grau de coordinació activitats  
acadèmiques i extraescolars a 
la CCP 

Reunions de departaments Actes CCP i programació 
d'activitats extraescolars 

Acords de coordinació 
d'equips docents  

Reunions d'equips docents Actes reunions equips docents 
i documentació elaborada. 
Memòria final 

Grau de participació en  
projectes d’innovació i 
resultats 

Projectes d'innovació Memòries dels projectes 
d'innovació  

Dades reunions coordinació 
centres primària i acords 

Reunions coordinació amb  
centres de primària 

Actes de les reunions i dels 
acords. Memòria final de curs 
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Acords de les reunions de 
tutors 

Reunions de tutors Actes de les reunions de 
tutors 

Coordinació equip directiu i 
coordinadors (TIC, biblioteca, 
activitats extraescolars i 
convivència) 

Reunions equip directiu i 
coordinadors 

Memòria de final de curs 

 

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

Indicadors Recollida informació Documentació a elaborar 

Ús de les TIC com a recurs 
didàctic (matèries, alumnat) 

Enquestes professorat i 
alumnat 

Memòria final de curs i del pla 
d'utilització de les TIC 

Grau d'ús de l'aula virtual  Estadístiques d'ús de l'aula 
virtual 

Memòria final de curs i del pla 
d'utilització de les TIC 

Grau d’ús de les aules digitals 
i dels chromebooks 

Enquestes professorat i 
alumnat 

Memòria final de curs i del pla 
d'utilització de les TIC 

Grau d’ús dels llibres digitals Memòries departaments Memòria de final de curs 

 

Objectiu 7.-  Augmentar el sentiment de pertinença al centre 

Indicadors Recollida informació Documentació a elaborar 

Grau de participació de 
l'alumnat, professorat i pares 
i mares en activitats 
extraescolars 

Registres de participació de 
la coordinació d'activitats 
extraescolars i enquesta 
final de curs 

Memòria d'activitats 
extraescolars 

Grau d'utilització pàgina web i 
aula virtual 

Estadístiques d'accés Memòria de final de curs 

Resultats de la participació en 
el programa ”Ecocentres” 

Enquesta de final de curs Memòria de final de curs 

 

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

activitats del centre 

Indicadors Recollida informació Documentació a elaborar 

Reunions amb l'APIMA i 
acords de col·laboració 

Entrevistes delegats i 
reunions tutors, claustres 

Memòria final de curs i actes 
de claustres 

Nombre d'activitats i 
assistents a activitats de 
formació per a pares i mares 

Dades de participació i de 
satisfacció 

Memòria de final de curs 

Grau de participació dels 
pares i mares en les reunions  

Estadístiques d’assistència Memòria de final de curs 
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Objectiu 9.-  Racionalitzar i millorar els processos administratius i 

de gestió 

Indicadors Recollida informació Documentació a elaborar 

Optimització processos 
administratius i de gestió 

Documentació elaborada, 
procediments escrits 

Memòria final de curs 

Millora coordinació e. directiu Reunions equip directiu Memòria de final de curs 

 

Objectiu 10.-  Millorar les instal·lacions del centre. 

Indicadors Recollida informació Documentació a elaborar 

Adequació dels canvis 
realitzats a les necessitats del 
centre 

Seguiment d’ús de les dues 
noves aules d’anglès i la 
nova aula d’informàtica.  

Memòria de final de curs  

 

Objectiu 11.-  Millorar les dotacions informàtiques i audiovisuals 

Indicadors Recollida informació Documentació a elaborar 

% aules amb ordinador i canó Inventari  Memòria de final de curs  

% aules amb pissarra digital Inventari  Memòria de final de curs  

Dotació informàtica aules 
ordinàries 

Inventari Memòria de final de curs 

 

Objectiu 12.-  Millorar les condicions de seguretat 

Indicadors Recollida informació Documentació a elaborar 

Millora de la seguretat de les 
dependències del centre 

Auditoria sobre seguretat Informe auditoria, pla 
d'emergència  

 

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

Indicadors Recollida informació Documentació a elaborar 

Reducció desperfectes i temps 
d'intervenció, nombre 
d'actuacions de manteniment 
preventiu 

Revisió periòdica i 
informacions juntes 
delegats, professorat i 
personal no docent 

Memòria final de curs i pla de 
manteniment 

Millora neteja dependències Revisió periòdica i 
informacions delegats, 

Memòria final de curs i pla de 
neteja 
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professorat i personal 

Augment de personal en una 
nova netejadora 

Dotació de personal per 
part de Conselleria 

Memòria final de curs i pla de 
neteja 
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 Actuacions, temporització, recursos i responsables 

 

Objectiu 

Núm. 

Actuacions Temporització Responsables Recursos 

 

1 

1.1 Optimitzar l'organització dels reforços, 

adaptacions  curriculars, agrupaments flexibles 

del programa d’acollida d’alumnat nouvingut 

PALIC 

Setembre - 

Octubre 

Prefectura d'estudis  i 

orientadors 

Horari del centre, ACI Pla 

d’atenció a la diversitat  

1.2 Revisar i impulsar el pla d’acció tutorial: 

orientació acadèmica i professional, habilitats 

cognitives i socials 

Tot el curs Prefectura d'estudis, 

orientadora i tutories 
Pla d'acció tutorial 

 

1.3 Impulsar el programa de mediació escolar. Tot el curs Prefectura d'estudis, 

tutories i orientadora, 

coordinació de 

convivència. 

Prefectura d’estudis, 

orientador/a, coordinació. 

Convivència, mediadors 

1.4 Dur a terme un programa de dinamització de 

la biblioteca i organitzar activitats de 

dinamització i foment de la lectura. Plataforma 

Eduteca. 

Octubre – Juny E. directiu, Coordinació 

biblioteca i APIMA 
Programa dinamització 

biblioteca, subvenció 

ajuntament 

1.5 Fer ús el programa ABIES web per a la 

gestió i préstec de la biblioteca. 
Novembre- tot el 

curs 
Coordinació biblioteca i 

TIC 
Programació de la 

biblioteca 

1.6 Consolidar repàs castellà, català, anglès, 

matemàtiques, física i química i atenció 

psicopedagògica fora de l’horari lectiu 

Setembre - Juny Departaments  

implicats 
Professorat del centre 
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1.7 Garantir que la informació de traspàs dels 

alumnes està a disposició dels tutors. 
Juny i setembre  Prefectura d'estudis, 

orientadora i 

coordinació de centres 

adscrits 

Informes d'avaluació final 

i programacions 

departaments 

1.8 Potenciar l’ús dels calendaris online  Tot el curs Equip directiu, tutors Memòria final de curs 

1.9 Realitzar les  avaluacions inicials per alumnat 

d’ESO mitjançant el GESTIB qualitativament i/o 

quantitativament. 

Octubre Prefectura d’estudis, 

tutories i professorat 
Informes de l’avaluació 

inicial 

2 

2.1 Generalitzar la comunicació amb les famílies 

per mitjans electrònics (e-mail, formularis, etc.) 

Tot el curs Equip directiu, 

secretaria i 

coordinació0. TIC 

Servidor Web, Entorn 

Moodle, Gestib, Gloogle 

Suite 

2.2 Inclusió a l’horari de tot el professorat d’una 

hora setmanal de visita de pares. 

Setembre Prefectura d’estudis Horaris 

2.3 Organització de sessions informatives 

individualitzades  per a pares i mares sobre 

resultats de les avaluacions. 

Novembre i març Prefectura d’estudis Horaris 

 

 

3 

3.1 Revisar trimestralment els resultats 

acadèmics i les dades d'absentisme a fi 

d'extreure conclusions per millorar els processos 

d'ensenyament-aprenentatge. 

Després de cada 

avaluació 

Equip Directiu i CCP Informes d'avaluació 

trimestral i estadístiques 

absentisme Gestib 

3.2 Implementar el control i seguiment de les 

faltes per part de les tutories i també des de 

l’equip directiu fent ús del GESTIB. 

Tot el curs Professorat, prefectura 

d’estudis, orientadora i 

tutories 

Memòria de final de curs 
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3.3 Analitzar els resultats de selectivitat del curs 

anterior i adoptar les mesures correctores 

oportunes. 

Primer trimestre Directora, prefectura 

d’estudis i CCP 

Informes dels 

departaments 

3.4 Revisar el projecte lingüístic l’ensenyament 

en llengua anglesa de matèries no lingüístiques. 

Tot el curs Equip directiu i 

coordinació 

departaments implicats 

Programacions 

didàctiques i PL 

3.5 Facilitar per escrit els criteris d’avaluació i de 

qualificació de totes les matèries. 

Setembre Prefectura d’estudis i 

caps de departament 

Programacions 

didàctiques 

3.6 Millorar l’acció tutorial i l'assessorament de 

l'alumnat, sobretot a batxillerat (especialment 

2n batxillerat). 

Tot el curs Prefectura d’estudis, 

orientador/a, tutors/es 

Pla d’acció tutorial 

    

 

4 

4.1 Incentivar la formació del professorat en 

formació en centres en temàtiques de salut, 

coeducació i metodològia 

Tot el curs E. directiu, 

orientadora,  

professorat 

Pla de formació 

4.2 Impulsar el programa de tutories entre 

iguals 
Tot el curs Prefectura d'estudis, 

tutories i orientadora 
Prefectura d’estudis, 

orientador/a, coord. 

convivència, mediadors 

4.3 Potenciar el funcionament de la Junta de 

delegats i subdelegats de grup 
Tot el curs Prefectura d’estudis, 

orientador/a 
Pla d’acció tutorial 
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5 

5.1 Millorar la coordinació d'activitats escolars i 

extraescolars a la CCP i entre els departaments. 

Tot el curs Equip directiu, 

coordinació 

extraescolars, CCP 

Programació d'activitats 

extraescolars i dels 

departaments 

5.2 Potenciar la coordinació d’equips docents 

d'ESO  i Batxillerat per a objectius educatius 

concrets: comportament, hàbits de treball i 

d’estudi, ...  

Tot el curs Prefectura d'estudis Horari de centre, 

Programació General 

Anual 

5.3 Coordinar des de la CCP els departament per 

consensuar acords en relació a objectius 

concrets ( lectures obligatòries, ortografia, 

hàbits, ...) 

Tot el curs Directora 

CCP 

Departaments 

PGA 

Programacions 

didàctiques. 

5.4 Continuar i aprofundir la coordinació amb els 

centres de primària. 

Tot el curs Directora, Prefectura 

d'estudis, 

Departaments 

didàctics, coordinació 

centres adscrits 

Reunions trimestrals 

5.5 Fer reunions mensuals de l’equip directiu 

amb els coordinadors (TIC, biblioteca, 

extraescolars, convivència) 

Tot el curs Equip directiu i 

coordinadors 

Memòria final de curs 

 

6 

6.1 Elaborar un pla d’actuacions per fer efectiva 

la utilització de les TIC com a recurs educatiu. 

Tot el curs Directora, Prefectura 

d'estudis i Coord. TIC 

Pla d'utilització de les TIC 

com a eina didàctica 

6.2 Consolidar l’ús de l’aula virtual  Tot el curs Directora i Coord. TIC Pla d'utilització de les TIC 

com a eina didàctica 

6.3 Potenciar l’ús de les aules digitals i els 

chromebooks 

Tot el curs Directora i Coord. TIC Pla d'utilització de les TIC 

com a eina didàctica 
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6.4 Impulsar l’ús del Google GSuite Tot el curs Directora, Coord. TIC, 

caps de departament 

Pla d'utilització de les TIC 

com a eina de 

comunicació interna. 

 

 

7 

7.1 Afavorir la participació de l'alumnat en 

l'organització de les activitats extraescolars. 
Tot el curs Equip directiu, Coord. 

extraescolars, Tutors 
Programació d'activitats 

extraescolars 

7.2 Afavorir la participació dels pares i mares en 

l'organització de les activitats extraescolars. 
Tot el curs Equip directiu, Coord. 

Extraescolars i APIMA 
Programació d'activitats 

extraescolars 

7.3 Millorar la pàgina web:  tutoria i orientació, 

aula virtual, projectes educatius, pàgina de 

pares i mares, etc. Esmenar especialment 

l’apartat de departaments. 

Tot el curs Equip directiu  

Coordinació TIC 

Coordinadors, 

Departaments 

Pàgina web del centre 

7.4 Revisar el programa d'acollida professorat 

nouvingut.  
1-10 setembre Equip Directiu Dossier sobre el centre 

7.5 Continuar amb l’elaboració d’una circular 

informativa mensual. 
Mensualment Equip directiu Ordinador 

7.6 Consolidar la coral i el grup de teatre 

estables.  
Tot el curs Prof. Música, Coord. 

Extraescolars i APIMA 
Aula música i gimnàs 

7.7 Consolidar la tasca de la comissió 

mediambiental. 

Tot el curs E. directiu, C.  

Extraescolars i C. 

ambiental 

Programació Comissió 

ambiental del centre 

7.8 Mantenir l’acte de graduació de 2n de 

batxillerat i revisar la planificació de la festa a 4t 

d’ESO. 

Final de curs E. directiu, C.  

Extraescolars i C. 

ambiental 

Programació Comissió 

ambiental del centre 
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8 

 

 

 

8.1 Fer reunions trimestrals amb l'APIMA. Tot el curs Equip Directiu Cap 

8.2 Realitzar activitats de formació i orientació 

per a pares i mares 

2n i 3r trimestre E. directiu, orientadora 

i junta directiva APIMA 
Programa d'orientació per 

a pares i mares 

8.3 Dinamitzar els espais de debat i consulta per 

a famílies, equip directiu i professorat. 

2n i 3r trimestre Equip directiu i Coord. 

TIC 

Servidor Web, Entorn 

Moodle, Google Suite, 

GESTIB 

 
8.4 Fer reunions informatives amb pares i mares 1r trimestre E. directiu i tutories Dossier sobre el centre 

8.5 Dur a terme sessions informatives obertes 

per a pares i mares de futurs alumnes 

3r trimestre Equip directiu Dossier sobre el centre 

Document audiovisual 

9 9.1 Revisar els processos administratius i de 

gestió. 

1r i 2n trimestre Directora i Secretari Documentació dels 

processos administratius i 

de gestió 

 

10 

10.1 Ampliar la dotació d’ordinadors 

chromebooks i projectors a les aules.  

1r trimestre Directora i Secretari 

Coordinador TIC 

Memòria final de curs 

10.2 Millorar l’acústica de les aules. Tot el curs Secretari Memòria final de curs 

10.2 Ampliar la dotació d’ordinadors a la sala de 

professorat i als departaments 

1r trimestre Directora i Secretari, 

Coordinador TIC 
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11 
11.1 Dotar el 100% de les aules amb ordinador 

connectat a Internet i canó de projecció o 

pissarra digital. Fer la revisió i el manteniment 

Tot el curs Secretari i Coordinació 

TIC 

 

12 

12.1 Revisar el pla d’emergència i evacuació del 

centre 

1r trimestre E. directiu i C. Escolar Pla de seguretat 

12.2 Fer un simulacre d’evacuació 1r trimestre E. directiu i C. Escolar Pla de seguretat i informe 

resultats simulacre 

13 
13.1 Elaborar un pla de manteniment 2n trimestre Secretari Pla de manteniment 

13.2 Elaborar un pla quinzenal de neteja Octubre E. directiu i Tutories Pla de neteja 
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Organització general del centre 

 

 Calendari i horari general del centre 

El calendari escolar és l'establert amb caràcter general per la 

Conselleria d'Educació per a tots els centres de Balears. Les activitats 

lectives comencen dia 11 de setembre i finalitzen el 19 de juny. 

 

A part de les vacances escolars i dels dies festius establerts 

normativament, s'estableixen com a dies no lectius de lliure elecció pel 

centre els dies 4 novembre, 2 març i 4 maig 

Les classes es desenvolupen entre les 8.00 i les 15.00 h. L’horari 

d’ESO és de 8.00 a 14.05h cada dia i el de batxillerat de 8.00 a 14.05 els 

dilluns, dimecres i divendres; i els dimarts i dijous les classes finalitzen a les 

15.00h. Hi ha dos esplais, el primer és de 20 minuts (de 10.45 a 11.05) i el 

segon de 15 minuts (de 12.55 a 13.10).  

A més, els dimecres horabaixa la biblioteca està oberta de 15.30 a 

18.30 hores i oferim classes gratuïtes de repàs de Matemàtiques, Anglès, 

Català i Castellà i Física i Química, per a tot l’alumnat, amb l’horari següent: 

 

HORARI DE LES CLASSES DE REFORÇ  
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Criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris 

 

Horari general 

 

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

 Els dilluns i dimecres de 14h. a 15h s’assignaran per a claustres,  CCP 

i altres reunions de coordinació i reunions d’equip docent.  

 . 

 Els divendres l’horari finalitza a les 14,05. 

 S’evitarà, en la mesura que sigui possible, que la mateixa assignatura 

s’imparteixi sempre a darrera hora. 

 Els horaris lectius dels professors es tancaran a 19 hores i els de mitja 

jornada a 10 hores i s’afegiran les hores complementàries fins a 

completar les 26 hores de permanència. 

 

Classes complementàries 

 

 Els repassos del matí i les dues hores més de batxillerat es faran els   

en dimarts i dijous de 14,05 a 15h  

 Les hores de repàs dels dimecres horabaixa s’impartiran a partir de 3r 

d’ESO fins a 2n de batxillerat. 

  El programa d’acompanyament escolar per a 1r, 2n  i 3r d’ESO 

s’impartirà els dilluns i dimecres en horari de 16.30 a 18 h.  

 

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 i PRAQ 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. 

 El grup de PRAQ tindrà les assignatures de Geografia i Història, Castellà i 
Català organitzades en àmbits.  
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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 tenguin lliure 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 i 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 se’n reduiran  dues als tutors d’ESO, 

coordinadors...  sempre que les necessitats quedin cobertes.  

 Les guàrdies de biblioteca s’assignaran preferentment a aquells 

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 

 

 S’assigna una aula a cada grup. 

 Totes les classes de Dibuix tècnic de Batxillerat i les de Plàstica d'ESO 

es faran preferentment a l’aula 2 i com a aula alternativa el taller de 

Tecnologia B. 

 Les classes de música es faran preferentment a les aules 3 i gimnàs 

antic. 

 

Novetats d’enguany  

 

A 1r i 2n d’ESO el professorat d’orientació imparteix el suport  

educatiu de la seva matèria. 

 Els projectes de 1ri 2n d’ESO, de dues hores, els imparteixen els 

departaments de Castellà, Català, Matemàtiques i Orientació.  

 Els projectes de 3r d’ESO enguany  els imparteixen els departaments 

de Castellà, Català, i Biologia i Geologia.  

 A 3r d’ESO el departament de matemàtiques imparteix separadament 

les matemàtiques acadèmiques i les aplicades.  
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 A 4t d’ ESO tenim un grup de PRAQ  (15 alumnes d’itinerari perfil  

aplicat que s’han proposat en les reunions d’avaluació de tots els 

3rs). 

 La resta de 4ts tindran repartits els alumnes d’itineraris acadèmics i 

aplicats. 

 A 4t i 1r de batxillerat es desdoblarà quinzenalment una hora de 

castellà i una de català. 

 

 Guàrdies 

Guàrdies d’aula 

Es recomana que al començament de la guàrdia es reuneixin tots els 

professors que tenen assignada aquella guàrdia a la sala de professors per 

tal de comprovar si ja consta al full de guàrdies alguna absència prevista i 

així poder atendre els grups el més aviat possible. 

Després és convenient passar per tots els passadissos per detectar si 

hi ha algun altre grup sense professor que s’hagi d’atendre. També és 

convenient sortir al pati per veure si hi ha alumnes que no hi han de ser. 

La guàrdia dels grups sense professor s’ha de fer a l’aula amb 

l’objectiu que hi hagi un aprofitament acadèmic d’aquest període. Per 

aconseguir aquest objectiu, el professor encarregat d’un curs ha de 

romandre tota la guàrdia amb aquest grup.  

Excepcionalment es podran fer torns d’un màxim de dos professors 

de guàrdia amb el grup, i en qualsevol cas s’haurà de tenir esment que els 

alumnes facin alguna de les tasques següents: 

o Tasques encomanades pel professor absent, cas que l’absència fos 

previsible (el professor serà l’encarregat de deixar les tasques a la 

carpeta que hi ha a la sala de professors). 

o Deures d’altres assignatures. 

Quan el professorat que s’ha de substituir tingui l’alumnat desdoblat o 

amb un professor/a de reforç del mateix departament didàctic, el 

professor/a que fa el desdoblament o el reforç n’assumirà la guàrdia. 

Només en el cas de substituir el professorat titular les classes a partir 

de les 13:00 o si el grup ja ha tingut alguna altra hora de guàrdia, es pot 

deixar als alumnes anar al pati, sempre acompanyats del professor de 

guàrdia. 

La resta de professors de la guàrdia romandran a la sala de 

professors per si hi ha alguna emergència, i de tant en tant passaran pels 

passadissos i patis per comprovar que tot està en ordre. 

El professorat que està de guàrdia s’ha d’ocupar dels alumnes 

expulsats de les classes. Aquests alumnes s’han de dur a la biblioteca a fer 

la feina que els encomani el professor de l’aula. 
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Guàrdies de pati 

Hi haurà d’haver un nombre suficient de professors de guàrdia de 

pati: a la l’edifici vell, a l’edifici nou, al primer pis,  a la biblioteca, al pati i al 

poliesportiu. 

o Biblioteca: el professor de guàrdia de biblioteca ha de romandre 

durant l’esplai a la biblioteca seguint les indicacions establertes per a 

les guàrdies de biblioteca. 

o Edifici vell, edifici nou i primer pis: els professors de guàrdia han de 

fer sortir  tot l’alumnat al pati i han de romandre al seu lloc durant tot 

el pati per evitar incidents i mantenir l’ ordre. Excepcionalment, si 

plou, es pot deixar quedar a l’alumnat a la planta baixa de l’edifici. 

o Pati: els professors de guàrdia han d’estar al pati per evitar incidents. 

També procuraran impedir que els alumnes s’acostin a les barreres 

del carrer.  

o Poliesportiu: El professor de guàrdia, un cop comprovat que no queda 

ningú al poliesportiu, sortirà al pati per col·laborar amb els altres 

professors de guàrdia. 

    

Guàrdies de biblioteca 

El professorat que està de guàrdia s’ha d’ocupar dels alumnes que 

han de romandre a la biblioteca: ja sigui perquè no tenen classe, tenen 

permís o estan sancionats. Els alumnes que tenen classe només poden 

romandre a la biblioteca si tenen l’autorització per escrit del professor de la 

matèria. 

A la taula del professor de la biblioteca hi ha el registre d’alumnes 

sancionats, amb la informació dels dies i les hores de  la sanció. 

És tasca del professorat mantenir l’ordre i el silenci a la biblioteca i fer 

complir les normes d’ús, així com recollir els llibres retornats pels alumnes, 

segons les indicacions de la coordinadora de la biblioteca. 

És important arribar puntual a fer la guàrdia, especialment al temps 

de pati, que és quan es concentren més alumnes. 

Convé no deixar la porta de la biblioteca  ni les prestatgeries obertes.  

Tasques de suport a la coordinació de la biblioteca: 

o Encarregar-se dels préstecs i devolucions dels llibres. 

o Ajudar a les tasques de dinamització de la lectura. 

o Controlar l’ús dels mitjans informàtics de la biblioteca per part dels 

alumnes 
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 Calendari de reunions i avaluacions 

Calendari de reunions: 

El Consell Escolar es reuneix en sessió extraordinària cada cop que és 

necessari i en les sessions ordinàries que pertoquen. 

La Comissió de Coordinació Pedagògica es reuneix com a mínim 

un  cop al mes, amb el calendari que s'indica a continuació:  

2 octubre/ 6 novembre/ 11 desembre/ 15 gener/5 febrer/ 11 

març/ 22 abril/ 6 maig/ 3 juny 

El Claustre es reuneix de forma ordinària de dues a tres vegades per 

trimestre els dimecres a les 14.05 h. i de forma extraordinària quan és 

necessari. 

La Coordinació de tutors: com a mínim un cop cada quinze dies per 

nivells o cursos (1r i 2n d'ESO, 3r i 4t d'ESO, i Batxillerat) 

Les Reunions d'equips docents: a principi de curs i cada cop que es 

considera necessari en sessions de 14.05 a 15h els dilluns o els dimecres. 

 

Calendari d'avaluacions:  

Calendari escolar 

Inicial: 22 d'octubre 

1a avaluació: 26 i 28 de novembre  

Avaluació de seguiment 5 de febrer 

2a avaluació: 10 i 12 de març 

 

Ordinària: 

o 2n Batxillerat: 26 de maig 

o 1r Batxillerat i ESO: 22 i 26 de juny 

Extraordinària: 4 i 5 de setembre 

 

 Mesures per a l'optimització i l'aprofitament dels 
espais i recursos 

Aquest és el quart curs que s’ha optat per la modalitat aula-grup per 

a gairebé tots els cursos. Abans només es feia a primer d’ESO.  Pensem que 

d’aquesta manera es resol un dels problemes greus del centre que és la 

complicació de la mobilitat per l’estretor dels passadissos. Consíderem que 

http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Documents/Calendaris/CALENDARI-lectiu-2019-20.pdf
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també millora la puntualitat i s’afavoreix la implicació de l’alumnat en la cura 

d’un espai que els és propi (la seva aula de referència). Tot i que la manca 

d’espais fa que algun grup no tingui aula de referència. 

Per a optimitzar la utilització de les aules d'informàtica es posa a 

disposició del professorat un horari setmanal per tal que puguin reservar 

una de les tres aules quan no hi ha cap grup fent classe. Per desgràcia, i per 

mor també de la manca d'espai, en ocasions s'ha de fer classe de matèries 

que no requereixen la utilització d'equipaments informàtics. També es fa 

servir un Google calendar per a la reserva del carretó d’ordinadors 

chromebooks, que permet disposar en la pràctica d’una aula d’informàtica 

mòbil. 

Ja que que s’han reduït les hores de Plàstica i Tecnologia, s’han 

redistribuït els espais: un dels tallers de tecnologia s’utilitzarà també per a  

Plàstica guanyant així una aula-grup a la planta baixa, fet que ens permet 

ubicar l’alumnat amb problemes de mobilitat. 

L’antic gimnàs és, en realitat, una sala polivalent. S’hi realitzen 

desdoblaments de música, projectes (teatre, tallers), desdoblament de 

plàstica, relaxació, i activitats puntuals: conferències, concerts, 

representacions teatrals, activitats d’aprenentatge cooperatiu... 

L’associació de veïns del Camp Redó utilitza els horabaixes el nostre 

institut per a fer distintes activitats, com ara l’atenció als nins de la barriada 

per part dels monitors del grup d’esplai “Es Ferreret” o les sessions de 

pilates per a adults. D’altra banda, el club Miguel Porcel fa classe de 

gimnàstica rítmica dos horabaixes setmanals al poliesportiu i el club Voleibol 

CIDE entrenarà aquest curs tres horabaixes setmanals, també al pavelló 

L’associació de pares i mares podrà utilitzar gratuïtament les 

instal·lacions del centre per a les seves reunions i qualsevol altra activitat 

contemplada en els seus estatuts, prèvia sol·licitud per escrit a la direcció 

del centre, i sempre que aquesta utilització no interfereixi amb les activitats 

lectives o extraescolars del centre, tal i com està recollit al Reglament 

d’Organització i Funcionament (ROF) de l’institut. 

A la reunió mantinguda amb Ramon Porter, director del Conservatori 

Superior de Música  ha sol·licitat aules en horari d’horabaixa per  manca 

d’espai. El professorat i alumnat del Conservatori de música fa ús de 5 aules 

del centre per impartir-hi classes i com a aules d’estudi 

 

 Pla d'atenció a la diversitat 

Atenció en grups reduïts d’alumnes amb adaptacions curriculars 

significatives: amb l’assessorament del departament d’orientació, els 

professors amb disponibilitat horària completen el seu horari amb hores de 

reforç a les àrees instrumentals i, especialment, a  les àrees de LLengua 

Castellana i Catalana i Matemàtiques i atenció psicopedagògica. 
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L’atenció d’alumnes amb necessitats educatives especials (reforç) es 

comptabilitza com a hora lectiva; si es tracta de seguiment de conducta, 

control de faltes, etc.,  com a hores complementàries. 

Es pot consultar el programa complet de suport a la programació del 

Departament d’Orientació i per als suports específics dels altres 

departaments, les programacions corresponents i els horaris de classe.  

 

 Pla d'acció tutorial 

Pla d’acolliment de l’alumnat: el primer dia de curs els tutors reben 

els alumnes i els expliquen, entre d’altres coses, l’horari lectiu, el 

professorat de cada àrea, l’ús de l’agenda escolar, el procediment per a 

justificar les faltes d’assistència, aspectes fonamentals del ROF, etc. 

En el transcurs dels primers dies es lliura a les famílies  diverses 

circulars, mitjançant el GESTIB,  dirigida als pares i a les mares amb tota la 

informació relativa al curs: calendari escolar, horari de visita del tutor, del 

cap d’estudis i del director, adreça electrònica, etc. A més, tota aquesta 

informació, juntament amb d’altres d’interès per a l’alumnat i les seves 

famílies, està disponible a la web del centre i a l’agenda escolar de 

l’alumnat. 

Durant el mes d’octubre, els dies 1 i 2,  l’equip directiu convoca  les 

famílies per a presentar-se i donar informacions de tipus general sobre el 

funcionament del centre, conjuntament amb els tutors/es dels grups. 

Després de l’avaluació inicial els tutors convoquen  les famílies, de 

forma individual, per a informar-les de la marxa del curs, entregar els 

informes d’avaluació inicial de cada alumne i les claus per accedir a la 

consulta de faltes d’assistència i de sancions al Gestib, i per tractar altres 

qüestions d’interès relacionades amb l’educació dels seus fills i filles. 

Es fomentarà l’organització del professorat per equips docents: els 

tutors de cada grup podran convocar reunions d’equips docents, prèvia 

coordinació amb la prefectura d’estudis, el dilluns a les 14.05, sempre que 

ho considerin oportú.  

El pla també recull la programació de les sessions de tutories, per 

nivells, durant el curs escolar. 

 

Pla d'acció tutorial 

 

 Reglament d'organització i funcionament del centre 

El ROF va ser completament revisat i modificat durant el curs 2010-

11, a partir de la publicació per la Conselleria d’Educació d’un nou Decret de 

http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Documents/Programacions/PLA-ACCI-TUTORIAL-18-19.pdf
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drets i deures de l’alumnat, i per mitjà d’un procés en què es va comptar 

amb la participació de tots els sectors de la comunitat educativa de l’institut. 

Anualment s’amplia si cal per adequar-lo a les necessitats del centre. 

Reglament d'organització i funcionament (ROF) i (annexos) 

Pla per a l'avaluació, seguiment i valoració dels resultats 

acadèmics 

Les mesures contemplades en aquest pla s'aplicaran després de cada 

avaluació i a final de curs.  

 

Anàlisi i valoració dels resultats: 

 Anàlisi i valoració de la Prefectura d'estudis i l'equip directiu. 

o Valoració de l’evolució dels resultats dels darrers cursos. 

o Anàlisi comparativa dels resultats dels diferents grups d’un mateix 

curs i possibles causes. 

o Anàlisi comparativa dels resultats per matèries i possibles causes. 

o Anàlisi i valoració dels resultats de les avaluacions de diagnòstic 

de 2n d’ESO, quan s’escaigui. 

 Anàlisi i valoració del Departament d'Orientació: 

o Resultats de les proves inicials a primer d’ESO. 

o Efectivitat dels protocols d’intervenció en disciplina i 

absentisme. 

o Valoració de l’efectivitat dels reforços, tractament de la 

diversitat, grups de diversificació curricular. 

 Anàlisi i valoració dels departaments: 

o Anàlisi dels resultats de les matèries que imparteix el 

departament i possibles causes. 

o Valoració de les diferències entre els resultats de la mateixa 

matèria a diferents grups. 

o Anàlisi i valoració dels resultats de les avaluacions de 

diagnòstic de 2n d’ESO, quan s’escaigui. 

 Anàlisi i valoració de la tutoria i de l'equip docent: 

o Anàlisi dels resultats del grup i possibles causes. 

o Matèries que presenten un major grau de dificultat. 

o Anàlisi de l'evolució dels alumnes que repeteixen curs. 

 

Proposta de mesures a adoptar: 

https://drive.google.com/file/d/0B7UHSY02eSkbNDJPcVNxRWpYQk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7UHSY02eSkbNDJPcVNxRWpYQk0/view?usp=sharing
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 Des de la Prefectura d'estudis i equip directiu: 

o Reorganització dels reforços, agrupaments, etc 

o Coordinació amb els centres de primària 

o Mesures de convivència 

 Des del Departament d'Orientació: 

o Revisió dels suports 

o Col·laboració amb els departaments per a l'elaboració d'ACI 

o Proposta de programes d'atenció específica per a alumnes amb 

més dificultats, repetidors, absentistes, etc 

o Revisió del Pla d'acció tutorial 

 Des dels Departaments didàctics: 

o Reforços 

o Coordinació entre els membres del departament 

o Coordinació entre departaments 

o Revisió de la programació: 

 Objectius 

 Continguts 

 Competències bàsiques 

 Metodologia 

 Criteris d'avaluació i estàndards d’aprenentatge 

 Diversificació d'activitats d'aprenentatge 

o Revisió dels criteris d’assignació de grups al professorat 

 Des de la tutoria i l'equip docent: 

o Organitzatives: 

 Reagrupaments 

 Flexibilització, desdoblaments 

 Coordinació equips docents 

 Reforços individuals, petit grup 

 Incorporació a programes específics 

o Curriculars: 

 ACI 

 Adaptacions  de les programacions 
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 Tècniques i hàbits d'estudi 

 Canvis en la metodologia 

 Canvis en l'avaluació i la qualificació 

o Mesures de convivència 

o Treball amb les famílies 

o Orientació i motivació 

o Cooperació amb serveis externs 

o Mesures amb els repetidors 

Revisió i valoració de l'aplicació de les mesures proposades a 

l'avaluació o curs anterior: 

 

 Revisió de la Prefectura d'estudis i equip directiu. 

 Revisió del Departament d'Orientació. 

 Revisió dels Departaments didàctics. 

 Revisió de la tutoria i l'equip docent. 

 Revisió de la CCP i Claustre. 

 Revisió del Consell Escolar (a final de curs). 

 

Annexos 

Annex 1. Programacions didàctiques dels departaments 

Programacions didàctiques curs 2019-20 

Annex 2. Pla de formació del professorat 

El pla de formació del professorat del centre s’ha de confeccionar a 

partir de l’oferta formativa que recull el pla anual de la Conselleria 

d’Educació i Cultura, tenint en compte les necessitats formatives que 

presenta cada centre, en consonància amb els objectius específics de la PGA 

i del seu projecte educatiu, a partir de l’anàlisi efectuada sobre això per la 

comissió de coordinació pedagògica. 

 És proposen, dins d’aquest pla de formació, les actuacions formatives 

que s’indiquen al punt següent: 

 

http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/departaments/programacions
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 Actuacions formatives proposades per al curs 2019-20 

 

 Participació en el Programa Aprenentatge Servei de la Serra de 

Tramuntana. 

 Programa de formació d’ús de la biblioteca per a la realització de 

projectes documentats integrats. 

 Cap a la coeducació en els centres educatius. Formació en 

centres. 

 Formació en RCP i DESA.  

 Formació interna en noves funcionalitats del GESTIB 

 Projecte formatiu Cos i Gènere (teatre) organitzat conjuntament pel 

CEP de Palma i EL Baluard. 

 

Annex 3. Pla de convivència 

Pla de convivència curs 2019-20 

Annex 4. Programació de serveis i d'activitats 
complementàries i extraescolars 

Coordinació d’activitats complementàries i extraescolars 

Annex 5. Memòria administrativa  

Memòria del curs 2018-19 

1. Estadística de principi de curs  

(veure Gestib) 

 

 

2. Estat de les instal·lacions i equipaments 

Poc a poc la situació va millorant en relació a la de cursos passats.  

Tot i que hi ha mancança d’espais pel nombre d’alumnes que tenim 

matriculats. La sobresaturació de la zona Nord de Palma no possibilita la 

reducció de grups i de ràtios.  

 

Encara no està resolt del tot el problema dels degotissos de l’edifici de 

tallers i laboratoris, malgrat que l’IBISEC va aïllar el sostre. Pareix que la 

solució és molt complicada ja que s’han realitzat diverses accions al llarg 

dels anys i el problema continua.  

 

http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Documents/Projectes/2019-20/Pla-de-Convivncia-2019-20.pdf
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Documents/Programacions/2019-20/prog.EXTR-2019-20.pdf
http://iesmadinamayurqa.eduwebs.caib.es/images/Documents/MEMRIA-CURS-2018-19.pdf
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Diligència d’aprovació de la PGA 

Aquesta programació ha estat informada al Consell Escolar de 

l’institut a la sessió ordinària celebrada el dia 16 d’octubre de 2019i n’ha 

donat el vist i plau.  

 

Vist i plau,       El secretari, 

La directora, 

 

Mercè Culla Torrens    L. Angel Herrero Aisa 

 

 


