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CURS 2019-2020

Coordinador: Mateu Palmer Ferrer

1rTRIMESTRE

QUÈ VOLEM? COM HO FAREM? QUAN HO FAREM? RESPONSABLE

1.- Conèixer l'alumnat NESE que 

s'incorporarà al nostre IES

1.-  Reunió  de  l'orientadora  de

l'institut  amb  els  diferents

orientadors  dels  centres  adscrits  de

primària

1- Durant el mes de setembre. 1.- Orientadora

2.- Facilitar la integració dels nous 

alumnes a l'institut.

2-  Presentant  el  coordinador  de

centres  de  primària  als  alumnes

de1r.D'ESO  explicant-los  les  seves

funcions.

2.- Durant el mes de setembre. 2.- Coordinador

3.- Valorar els resultats acadèmics 

dels nous alumnes.

3.-A  partir  de  l'avaluació  0,

valorarem  el  nivell  curricular  dels

nous alumnes.

3.- Durant el mes d'octubre. 3.- Coordinador

4.-Valorar el comportament i actitud

cap a l'estudi dels nous alumnes.

4.- A partir de l'avaluació 0 i de la

comunicació amb el personal docent

de 1r. D'ESO.

4.- Durant el mes d'octubre. 4.- Coordinador



5.- Saber com s'han integrat els 

alumnes al centre.

5.-  Elaboració  d'una  enquesta  per

part dels alumnes per valorar la seva

arribada  a  l'IES.  Buidatge  de  les

dades i elaboració d'un taula amb els

resultats.  Enviament  dels  resultats

als  centres adscrits  i professorat de

primer cicle.

5.- Durant el mes de novembre
( després de la 1ª Avaluació )

5.- Coordinador

6.-  Saber  com  valoren  els  pares  i

mares l'arribada al centre dels seus

fills i filles.

6.-Elaboració  d'una  enquesta  per

part  dels  pares  i  mares  per  valorar

l'arribada a l'institut dels seus fills i

filles.  Buidatge  de  les  dades  i

elaboració  d'una  taula  amb  els

resultats.

6.-  Abans  de  la  finalització  del

primer trimestre natural ( desembre

2018 )

6.- Coordinador i coordinador TIC

7.- Establir reunions de coordinació

pedagògica  entre  els  departaments

didàctics de l'institut i el professorat

responsable d'aquestes  àrees  de les

escoles  adscrites.  Proposta  de

coordinació:àrea de català.

7.-Fixar  una  reunió  amb  el

professorat dels centres de primària

de català i la cap de departament i/o

professors  de  1rcicle  d'ESO  del

nostre IES per intercanviar principis

metodològics i didàctics.

7.- Durant el mes de desembre, 

després dels resultats de la primera 

avaluació.

7.- Coordinador, cap de departament

de  català i  professorat  1r  cicle  de

català de l'IES.



2nTRIMESTRE

QUÈ VOLEM? COM HO FAREM? QUAN HO FAREM? RESPONSABLE

1.-Valorar els resultats acadèmics de

la  primera  avaluació  dels  nous

alumnes i posar-los en coneixement

de les escoles adscrites

1.- Elaborarem una taula per veure

els  diferents  resultats  dels  alumnes

per  centres  d'origen.  Enviarem  els

resultats  acadèmics  de  la  primera

avaluació a les escoles adcrites

1- El mes gener. 1.- Coordinador

2.- Donar a conèixer el nostre centre 

a les escoles adscrites.

2.-Prepararem les visites que es 

duran a terme al nostre centre on es 

mostren les dependències de l'IES. 

Preparació de la visita per part dels 

antics alumnes de les escoles que 

faran d'amfitrions el dia de la visita.

( enviament de cartes a les escoles a 

finals de gener i preparació del 

calendari de visites). Visita

parcialment en anglès. Possibilitat 

d'obrir el centre als pares el dia de la 

visita de les escoles adscrites.

Col.loqui final amb intercanvi

d'impressions entre els nostres

2.- Entre febrer i març ( abans del 

procés d'escolarització )

2.Coordinador i 

departament 

d'anglès. Activitat 

oberta als 

departaments 

didàctics que 

vulguin participar,

en especial:

-Música

-Tecnologia

-Plàstica

-Ed. Física

-Física i Química



alumnes i els futurs alumnes.

3.- Donar a conèixer el nostre centre

a les famílies dels futurs alumnes de

les escoles adscrites.

3.-  Amb  una  jornada  de  portes

obertes  i  una  reunió  informativa

sobre el funcionament de l'institut.

3.- Entre febrer i març ( abans del 

procés d'escolarització )

3.- Equip directiu

3rTRIMESTRE

QUÈ VOLEM? COM HO FAREM? QUAN HO FAREM? RESPONSABLE

1.-Valorar els resultats de la  primera

i  segona  avaluació  i  treure-ne

conclusions.

1.-  Elaborarem un document  on es

reflexin els resultats de la primera i

segona  avaluació  dels  alumnes  de

les escoles adscrites. Enviament dels

resultats de la segona avaluació a les

escoles adscrites.

1.- El mes d'abril 1.- Coordinador



2.-  Saber  informació  dels  futurs

alumnes  que  vindran  al  nostre

institut.

2.-  Reunió  de  la  cap  d'estudis  de

l'institut  amb  els/les  caps  d'estudis

de les escoles adscrites.

2.- Durant el mes de juny 2.- Cap d'estudis.

3.-  Saber  informació  dels  futurs

alumnes  NESE  que  vindran  al

nostre institut.

3.  Reunió  de  l'orientadora  de

l'institut  amb  els/les  orientadors/es

de les escoles adscrites.

3.-Durant el mes de juny 3.- Orientadora

4.- Informar als pares dels alumnes

admesos  en  el  procés  d'adscripció

del funcionament de l'institut.

4.-  Reunió  de  pares  per  donar  la

benvinguda a les famílies dels futurs

alumnes i exposició dels punts més

rellevants  del  funcionament  del

nostre institut.

4.- Durant el mes de juny 4.- Equip directiu


